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 يسقدمسرور ال نعلي ب نِ ب الواحد عبدِ  بنُ  نّيِ غال دُ عب دبو محمأ ین:لدا ، تقيُّ الحافظُ  قال الشیخُ  
 ِض،ت واألراموسَّ ال بُّ ر ،ه ال شریك لھحدو �َّ ھد أن ال إلھ أشالقھار، و حدالوا ،الجبارِ  كِ  المل�َّ  دالحم

وعلى آلھ  ، علیھى �َّ ولھ المصطفى المختار، صلَّ سور دهعب داً ھد أن محمأشو ر،افَّ غال ما بینھما العزیزُ وَ 
 یار.خوصحبھ األ

 

-قالوا: قال رسول �َّ  عن عبد �َّ بن عمرو بن العاص، وأبي ھریرة، وعائشة  - ٣

 .»ِلألَْعقَاِب ِمَن النَّارِ َوْیٌل « :-صلى هللا علیھ وسلم
 

  الطھارة

أَ أََحُدُكْم فَْلیَْجعَْل «قال:  -صلى هللا علیھ وسلم-أن رسول �َّ  -رضي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  ـ- ٤  الطھارة ۲ إذَا تََوضَّ

اْستَْجَمَر فَْلیُوتِْر، َوإِذَا اْستَْیقََظ أََحُدُكْم ِمِن نَْوِمِھ فَْلیَْغِسْل یََدْیِھ قَْبَل أَْن یُْدِخلَُھَما فِي  َوَمنِ  ،فِي أَْنِفِھ َماًء، ثُمَّ ِلیَْنتَثِرْ 
 .»؟ْدِري أَْیَن بَاتَْت یَُدهُ اِإلنَاِء ثَالثاً، فَِإنَّ أََحَدُكْم ال یَ 
 

وٍء، -رض�����ي هللا عنھ- أَنَّھُ َرأَى ُعثَْمانَ «عن ُحْمران مولى عثمان بِن عفان: - ٨  دََعا بَِوض�����ُ

وِء، ثُمَّ تََمض�����ْ  اٍت، ثُمَّ أَْدَخَل یَِمینَھُ فِي اْلَوض�����ُ لَُھَما ثَالَث َمرَّ َمَض فَأَْفَرَغ َعلَى یَدَْیِھ ِمِن إنَائِِھ، فَغَس�����َ
ثُمَّ َغَسَل ِكْلتَا  َواْستَْنَشَق َواْستَْنثََر، ثُمَّ َغَسَل َوْجَھھُ ثَالثاً، َویَدَْیِھ إلَى اْلِمْرفَقَْیِن ثَالثًا، ثُمَّ َمَسَح بَِرأِْسِھ،

ُ  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-ِرْجلَْیِھ ثَالثًا، ثُمَّ قَاَل: َرأَْیُت النَّبِيَّ  أ وئِي َھذَا، َوقَاَل:  تََوض��َّ َمْن «نَْحَو ُوض��ُ
ُث فِیِھَما نَْفَسھُ غَ  أَ نَْحَو ُوُضوئِي َھذَا، ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْیِن، ال یَُحّدِ َم ِمِن ذَْنبِھِ تَ  لَُھَما �َّ  رفَ تََوضَّ  ».قَدَّ

 

  الطھارة

ِ بَْن َزیٍْد عَْن ُوُضوِء  َحسَنِ الشَِھدُْت عَْمَرو بَْن أَبِي «قال:  عن عمرو بن یحیى المازني عن أبیھ -  الطھارة ۳ سَأََل عَبْدَ �َّ

ِ -صلى هللا علیھ وسلم- رسول �َّ  فَأَْكفَأَ عَلَى یَدَیِْھ  -صلى هللا علیھ وسلم-؟ فَدَعَا بِتَْوٍر ِمِن َماٍء، فَتََوضَّأَ لَُھْم ُوُضوَء َرسُوِل �َّ
في  ھِ یْ َمَض َواْستَنْشََق َواْستَنْثََر ثَالثاً بِثَالِث غَْرفَاٍت، ثُمَّ أَدَْخَل یَدَ ، فِي التَّْوِر، فََمضْ ھِ یالتَّْوِر، فَغَسََل یَدَیِْھ ثَالثاً، ثُمَّ أَدَْخَل یَدَ  ِمنَ 

تَیِْن إلَى الِْمْرفَقَیِْن ثُمَّ أَدَْخَل یَدَ  التَّْورِ  ةً َرأْسَھُ، فَأَقْبََل  بھما ِھ، فََمسَحَ یفَغَسََل َوْجَھھُ ثَالثاً، ثُمَّ أَدَْخَل یَدَهُ، فَغَسَلَُھَما َمرَّ بِِھَما َوأَدْبََر َمرَّ
 ».َواِحدَةً، ثُمَّ غَسََل ِرْجلَیْھِ 

 

تَْبلُُغ اْلِحْلیَةُ ِمَن اْلـُمْؤِمِن «یَقُوُل:  -صلى هللا علیھ وسلم-َوفِي لَْفٍظ ِلُمْسِلٍم: َسِمْعُت َخِلیِلي  - ١٢

 َحْیُث یَْبلُُغ اْلُوُضوءُ 

  الطھارة

دخوِل الخالِء  الطھارة ٤
 واالستطابةِ 

 باُب دخوِل الخالِء واالستطابةِ  -۱
اللَُّھمَّ « :كان إذا دخل الخالء قال -صلى هللا علیھ وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنھ-عن أنس بن مالك  - ١٣

 »اْلُخبُِث َواْلَخبَائِثِ  إنِّي أَُعوذُ بَِك ِمنَ 
 

 -ص����لى هللا علیھ وس����لم-قال: مر النبي  -رض����ي هللا عنھما – عن عبد�َّ بن عباس -١٨

ا «بقبرین فقال:  ا أََحُدُھَما: فََكاَن ال یَْستَتُِر ِمَن اْلبَْوِل، َوأَمَّ إنَُّھَما لَیُعَذَّبَاِن، َوَما یُعَذَّبَاِن فِي َكبِیٍر: أَمَّ
ي  فَْیِن، فَغََرَز فِي ُكّلِ قَْبٍر َواِحَدةً، اآلَخُر: فََكاَن یَْمش�����ِ قََّھا نِص�����ْ بِالنَِّمیَمِة فَأََخذَ َجِریَدةً َرْطبَةً، فَش�����َ

ِ، ِلَم فَعَْلَت َھذَا؟ قَاَل: لَعَلَّھُ یَُخفَُّف َعْنُھَما َما لَْم یَْیبََسا  .»فَقَالُوا: یَا َرُسوَل �َّ
 

دخوِل الخالِء  الطھارة
 واالستطابةِ 

 باُب السواكِ  الطھارة ٥
 

 باُب السواكِ 
تِي ألََمْرتُُھْم «: قال عن النبي -رضي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ١٩ َواِك ِعْنَد ُكّلِ لَْوال أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ بِالّسِ

 .»َصالةٍ 
 

أََل قال -رض����ي هللا عنھ-عن علي بن أبي طالب  -٢٥ تَْحیَْیُت أَْن أَس����ْ : ُكْنُت َرُجالً َمذَّاًء، فَاس����ْ

 ِ وَل �َّ َودِ  -علیھ وس����لمص����لى هللا -َرس����ُ أَلَھُ، فَقَاَل:(ِلَمَكاِن اْبنَتِِھ ِمنِّي، فَأََمْرُت اْلِمْقدَادَ ْبَن األَس����ْ  فَس����َ
» ُ أ  . »یَْغِسُل ذََكَرهُ، َویَتََوضَّ

أْ «وللبخاِري  أْ َوانَْضْح فَْرَجكَ «ولمسلٍم  .»اْغِسْل ذََكَركَ ، وَ تََوضَّ  .»تََوضَّ
 

 في المذيِ وغیِرهِ  الطھارة

باٌب في  الطھارة ٦
 المذيِ وغیِرهِ 

 

صلى هللا -شُِكَي إلَى النَّبِّيِ «: قال -رضي هللا عنھ-عن عبَّاد بن تمیم عن عبد �َّ بن زید بن عاصم المازني  -٢٦

ُجلُ  -علیھ وسلم ً (الّذي الرَّ  .»یَُخیَُّل إلَیِْھ أَنَّھُ یَِجُد الشَّْيَء فِي الصَّالِة, فَقَاَل: ال یَنَْصِرُف َحتَّى یَْسَمَع َصْوتاً, أَْو یَِجَد ِریحا
 

اْلِفْطَرةُ «یقول:  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-قال: س��معت رس��ول �َّ  -رض��ي هللا عنھ-عن أبِي ھریرة  - ٣٠

 ».اْلِختَاُن، َواالْستِْحَداُد، َوقَصُّ الشَّاِرِب، َوتَْقِلیُم األَْظفَاِر، َونَتُْف اِإلبِطِ َخْمٌس: 
 

 في المذيِ وغیِرهِ  الطھارة

الغسل من  الطھارة ۷
 الجنابةِ 

 الجنابةِ الغسل من باُب 
لَِقیَھُ في بْعِض ُطُرِق المدینَِة وھو  -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ النَّبِيَّ « -رضي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  -٣١

ً  »أَبا ُھَرْیَرةَ؟ یا أَْیَن ُكْنتَ «ُجنٌُب، قاَل: فَاْنَخنَْسُت ِمْنھُ، فَذََھْبُت فَاْغتََسْلُت ثُمَّ ِجئُْت، فقَاَل:  فََكِرْھُت  .قَاَل: ُكْنُت ُجنُبا
 »یَْنُجسُ  ال - الُمْؤِمنَ وفي روایة:  - الُمْسِلمَ إِنَّ  !ُسْبحاَن �َّ «على َغْیِر َطھاَرةٍ، فَقَاَل: وأنا  أَْن أُجاِلَسكَ 

 

َجاَءْت « :قالت - -صلى هللا علیھ وسلم-زوج النبي  - -رضي هللا عنھا- عن أم سلمة ــ ٣٦

ِ  -اْمَرأَةُ أَبِي َطْلَحةَ  -أُمُّ ُسلَْیٍم  َ  .-صلى هللا علیھ وسلم-إلَى َرُسوِل �َّ ِ، إنَّ �َّ فَقَالَْت: یَا َرُسوَل �َّ
ِ  ال یَْستَْحیِي ِمنَ  ، فََھْل َعلَى اْلَمْرأَةِ ِمِن ُغْسٍل إذَا ِھَي اْحتَلََمْت؟ فَقَاَل َرُسوُل �َّ صلى هللا علیھ -اْلَحّقِ

 ».َرأَِت الَماءَ  ھي نَعَْم، إذَا«: -وسلم
 

 الجنابةِ الغسل من  الطھارة

الغسل باُب  الطھارة ۸
 الجنابةِ من 

 

ِ «قالت:  -رضي هللا عنھا- عن عائشة - ٣٧ ، -صلى هللا علیھ وسلم-ُكْنت أَْغِسُل اْلَجنَابَةَ ِمِن ثَْوِب َرُسوِل �َّ

 ».فَیَْخُرُج إلَى الصَّالةِ، َوإِنَّ بُقََع اْلَماِء فِي ثَْوبِھِ 

أُْعِطیُت « قال: -صلى هللا علیھ وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنھ- عن جابر بن عبد �َّ األنصاري -
ْعِب َمِسیَرةَ َشْھٍر، َوُجِعلَْت ِلي األَْرُض  َخْمساً, لَْم یُْعَطُھنَّ أََحٌد ِمنَ  األَْنبِیَاِء قَْبِلي: نُِصْرُت بِالرُّ

مِ  الطھارة  التَّیَمُّ



ِ «لفظ لمسلم وفِي   ».فَْركاً, فَیَُصلِّي فِیھِ  -صلى هللا علیھ وسلم-لَقَْد ُكْنُت أَْفُرُكھُ ِمِن ثَْوِب َرُسوِل �َّ
 

تِي أَْدَرَكتْھُ الصَّالةُ فَْلیَُصلِّ  فَأَیَُّما َرُجلٍ  .َمْسِجًدا َوَطُھوًرا ، َوأُِحلَّْت ِلي اْلَمغَانُِم، َولَْم تَِحلَّ ِمِن أُمَّ
ةً، َوبُِعثُْت إلَى النَّاِس َعامَّ   ».ةً ألََحٍد قَْبِلي، َوأُْعِطیُت الشَّفَاَعةَ، َوَكاَن النَِّبيُّ یُْبعَُث إلَى قَْوِمِھ َخاصَّ

 باُب الحیِض  الحیض الطھارة ۹
فَقَالَْت: إنِّي أُْستََحاُض  -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحبَْیٍش: َسأَلَِت النَّبِيَّ « -رضي هللا عنھا- عن عائشة ــ٤٣

 ».ِعْرٌق، َولَِكْن َدِعي الصَّالةَ قَْدَر األَیَّاِم الَّتِي كُْنِت تَِحیِضیَن فِیَھا، ثُمَّ اْغتَِسِلي َوَصلِّي ال، إنَّ ذَِلكِ «فَال أَْطُھُر، أَفَأَدَعُ الصَّالةَ؟ قَاَل: 
 

ةَ «قَالَْت:  بنت عبد�َّ  َعْن ُمعَاذَةَ  - ٩٤ أَْلُت َعائِش��َ فَقَلُت: َما بَاُل اْلَحائِِض  -رض��ي هللا عنھا- س��َ

الةَ؟ فَقَالَْت: أََحُروِریَّةٌ أَْنِت؟ فَقُْلُت: لَْسُت بَِحُروِریَّةٍ  ْوَم، َوال تَْقِضي الصَّ ، َولَِكنِّي أَْسأَُل. تَْقِضي الصَّ
ْوِم، َوال نُؤْ مَ فَقَالَْت: َكاَن یُِصیبُنَا ذَِلَك، فَنُؤْ   ».الةِ َمُر بِقََضاِء الصَّ ُر بِقََضاِء الصَّ

 

 الحیِض  الطھارة

 الصالة ۱۰
 

 كتاب الصالة المواقیتِ 
 باُب المواقیتِ 

 
وأشار بیده إلي دار عبد �َّ  -قال: حدثني صاحب ھذه الدار  -واسمھ سعد بن إیاس  -عن أبي عمرو الشیباني  ــ٥٠

ِ  ألعمالِ أَيُّ ا: -صلى هللا علیھ وسلم-سَأَلُْت النَّبِيَّ «: قال -رضي هللا عنھ-بن مسعود  الصَّالةُ عَلَى «؟ قَاَل:  أََحبُّ إلَى �َّ
ِ «؟ قَاَل: أَيٌّ ، قُلُْت: ثُمَّ »بِرُّ الَْواِلَدیْنِ «؟ قَاَل: قُلُْت: ثُمَّ أَيٌّ  ،»َوقْتَِھا ِ »الِْجَھادُ فِي سَبِیِل �َّ صلى -، قَاَل: َحدَّثَنِي بِِھنَّ َرسُوُل �َّ

 ».َولَْو اْستََزدْتُھُ لََزادَنِي ،-هللا علیھ وسلم
 

ِ «: ولھ عن عبد �َّ بن مسعود قال ــ ٥٥  -صلى هللا علیھ وسلم-َحبََس اْلُمْشِركُوَن َرُسوَل �َّ

ْمُس أَوِ ص���الة َعِن  ِت الش���َّ ِر، َحتَّى اْحَمرَّ تْ  اْلعَص���ْ فَرَّ ِ  .اص���ْ وُل �َّ : -ص���لى هللا علیھ وس���لم-فَقَاَل َرس���ُ
ُ « لاق، أَوْ »ھُ أَْجَوافَُھْم َوقُبُوَرھُْم نَاراً ـ�����َمألَ اللَّ  ،َصالِة اْلعَْصر ،الصَّالِة اْلُوْسَطى َشغَلُونَا َعنِ « َحَشا �َّ

 ».أَْجَوافَُھْم َوقُبُوَرھُْم نَاراً 
 

 الصالة
 

 المواقیتِ 

فََخَرَج عَُمُر، فَقَاَل:  ،بِالِْعَشاءِ  -صلى هللا علیھ وسلم-أَْعتََم النَّبِيُّ «قال:  -رضي هللا عنھ- عبد �َّ بن عباسعن  -٥٦ المواقیتِ  الصالة ۱۱
ِ  الصَّالةَ  بْیَاُن. فََخَرَج  ،یَا َرسُوَل �َّ لَْوال أَْن «یَقُوُل:  -َماءً َوَرأْسُھُ یَقْطُُر  --صلى هللا علیھ وسلم-النبي َرقَدَ النَِّساُء َوالّصِ

تِي   ھَِذِه السَّاعَةِ  ألََمْرتُُھْم بِالصَّالةِ  -أَْو َعلَى النَّاِس  -أَشُقَّ َعلَى أُمَّ

بَْعدَ  ،َجاَء یَْوَم اْلَخْندَقِ  -رضي هللا عنھ-أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب «: بعن جابر بن عبد �َّ  -٦۱
ْمسُ  َر َحتَّى  ،َما َغَربَِت الش��َّ لِّي اْلعَص��ْ ِ، َما ِكْدُت أُص��َ وَل �َّ بُّ ُكفَّاَر قَُرْیٍش، َوقَاَل: یَا َرس��ُ فََجعََل یَس��ُ

ْمُس تَْغُربُ  لَّْیتَُھا«: -ص���لى هللا علیھ وس���لم-. فَقَاَل النَّبِيُّ َكادَِت الش���َّ ِ َما ص���َ قَاَل: فَقُْمنَا إلَى . »َوَ�َّ
ْصرَ بُ  َصلَّى اْلعَ أْنَا لََھا، فَ ضَّ الةِ، َوتََو أَ ِللصَّ ضَّ ْمسُ  بَْعدَ َما َغَربَتِ  ،ْطَحاَن، فَتََو شَّ َصلَّى بَْعدََھا  ،ال ثُمَّ 

 ».اْلَمْغِربَ 
 

 المواقیتِ  الصالة

 صالة فضلِ  الصالة ۱۲
الجماعة 
 ووجوبھا

  الجماعة ووجوبھا صالة فضلِ باب 
َضُل ِمِن َصالِة «: قال -صلى هللا علیھ وسلم-أن رسول �َّ  ،بعن عبد �َّ بن عمر  -٦٢ َصالةُ اْلَجَماَعِة أَْف

 ».اْلفَذِّ بَِسْبٍع َوِعْشِریَن َدَرَجةً 
 

على  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-  رس��وُل �َّ لَْم یَُكنْ «: قالت -رض��ي هللا عنھا- عن عائش��ة -٦٧

 ». ْنھُ على رْكعَتَي الفَْجرِ تَعاُھَداً مِ أَّشدَّ شيٍء مَن النَّوافِِل 
 ».َرْكعَتا الفَْجِر خیٌر مَن الدُّنیا وما فیھا«وفي لْفٍظ ِلُمْسِلٍم:  

 

 صالة فضلِ  الصالة
 الجماعة ووجوبھا

  األَذانِ  الصالة ۱۳
 باُب األَذانِ 
 ». ةَ أُِمَر بِالٌل أَْن یَْشفََع األَذَاَن، َویُوتَِر اِإلقَامَ «قال:  -رضي هللا عنھ-عن أنس بن مالك  - ٦٨

 

 :-وس��لمص��لى هللا علیھ -قال: قال رس��ول �َّ  -رض��ي هللا عنھ-عن أبي س��عید الخدري  - ٧١

َن فَقُولُوا ِمثَْل َما یَقُولُ  إذَا َسِمْعتُمُ « نُ  اْلُمَؤذِّ  ».الـُمَؤذِّ
 

 األَذانِ  الصالة

 استقباِل القبلة الصالة ۱٤
 

 باب استقباِل القبلة
ِ «: -هللا عنھرضي – عن ابِن عمر - ٧٢ َكاَن یَُسبُِّح َعلَى ظَْھِر َراِحلَتِھ، َحیُْث  -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ َرُسوَل �َّ

 ». َكاَن َوْجُھھُ، یُوِمُئ بَِرأِْسِھ، َوَكاَن ابُْن عَُمَر یَفْعَلُھُ 
 

صلى هللا -فَقَاَم النَّبِيُّ  ،بِتُّ ِعْندَ َخالَتِي َمْیُمونَةَ «: قال -رضي هللا عنھ- وعن ابن عباس - ٧٨

 »فَأَقَاَمنِي َعْن یَِمینِھِ  ،فَأََخذَ بَِرأِْسي ،فَقُْمُت َعْن یََساِرهِ  ،اللَّْیلِ  یَُصلِّي ِمنَ  -علیھ وسلم

 الصُّفوفِ  الصالة

 باُب اِإلمامةِ  اِإلمامةِ  الصالة ۱٥
ى الَِّذي یَْرفَُع «قال:  -ص����لى هللا علیھ وس����لم-عن النبي  ،-رض����ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ٧٩ أََما یَْخش����َ

َل اللَّ  ،َرأَْسھُ قَْبَل اِإلَمامِ  ُ أَْو یَْجعََل  ٍر ـھُ َرأَْسھُ َرأَْس ِحَماـأَْن یَُحّوِ  ». ؟ُصوَرةَ ِحَمارٍ ـ ُصوَرتَھُ (�َّ
 

ِ « عن أبي مسعود األنصاري البدري قال: - ٨٥  ،-صلى هللا علیھ وسلم-َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل �َّ

ا یُِطیُل بِنَا بْحِ ِمِن أَْجِل فُالٍن، ِممَّ الةِ الص��ُّ ُر عَْن ص��َ ص��لى هللا -، قَاَل: فََما َرأَیُْت النَّبِيَّ فیھا فَقَاَل: إنِّي ألَتَأَخَّ
َب یَْوَمئٍِذ، فَقَاَل:  -علیھ وس����لم ا غَض����ِ دَّ ِممَّ َب فِي َمْوِعَظٍة قَطُّ أَش����َ ْم ُمنَفِِّریَن، إنَّ ِمنْكُ  :یَا أَیَُّھا النَّاسُ غَض����ِ

  ». َوذَا الَْحاَجةِ رَ یغِ صَّ فَأَیُّكُْم أَمَّ النَّاَس فَلْیُوِجْز، فَِإنَّ ِمِن َوَرائِِھ الْكَبِیَر َوال
 

 اِإلمامةِ  الصالة
 

صفِة صالةِ  الصالة ۱٦
صلى -النبّيِ 

 -صلى هللا علیھ وسلم-باُب صفِة صالةِ النبّيِ 
ِ «قال:  -رض���ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ٨٦ وُل �َّ الِة  -ص���لى هللا علیھ وس���لم-َكاَن َرس���ُ إذَا َكبََّر فِي الص���َّ

َجاَءَنا َماِلُك بُْن الُْحَویِْرِث فِي «: الجرمي البص������ري قال -�َّ بن زید عبد  -عن أبي قالبة  - ٩٥

لِّي بِكُمْ  ِجِدنَا ھَذَا، فَقَاَل: إنِّي ألُص��َ ِ  ،َمس��ْ وَل �َّ لِّي َكیَْف َرأَیُْت َرس��ُ الةَ، أُص��َ ص��لى هللا علیھ -َوَما أُِریدُ الص��َّ

صفِة صالةِ النبّيِ  الصالة
صلى هللا علیھ -

 -وسلم



هللا علیھ 
 -وسلم

ي، أََرأَْیتَ  ِ، بِأَبِي أَْنَت َوأُّمِ وَل �َّ َكَت ُھنَْیَھةً قَْبَل أَْن یَْقَرأَ، فَقُْلُت: یَا َرس��ُ ُكوتََك بَْیَن التَّْكبِیِر َواْلِقَراَءةِ  س��َ َما تَقُوُل؟  ،س��ُ
ِرِق َواْلَمْغِربِ اللَُّھمَّ َباِعْد بَْینِي َوبَْیَن َخَطاَیايَ «َقاَل: أَقُوُل:  اللَُّھمَّ نَقِّنِي ِمِن َخَطاَیاَي َكَما  ، َكَما َباَعْدَت بَْیَن اْلَمش������ْ

 ».َواْلبََردِ  اللَُّھمَّ اْغِسْلنِي ِمِن َخَطایَاَي بِاْلَماِء َوالثَّْلجِ  ،الدَّنَِس  یُنَقَّى الثَّْوُب األَْبیَُض ِمنَ 
 

لِّي، فَقُلُْت ألَبِي قِالبَةَ: َكیْفَ  -وس��لم لِّيیُص��َ یِْخنَا ھَذَا، َوَكاَن یَْجِلُس إذَا َرفََع ؟ قَالَ  َكاَن یُص��َ الةِ ش��َ : ِمثَْل ص��َ
 .»األولىفي الركعة  السُُّجوِد قَبَْل أَْن یَنَْھضَ  َرأَْسھُ ِمنَ 

 ویقال: أبو یزید - َمة الجرميید، عمرو بَن َسلِ بُرَ أَبا : أراد بشیِخھم

صفِة صالةِ  الصالة ۱۷
صلى -النبّيِ 

هللا علیھ 
 -وسلم

َكاَن إذَا َصلَّى  -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ النَّبِيَّ «: -رضي هللا عنھ- -ابن بُحینة  -عن عبد �َّ بن مالك  - ٩٦

َج بَْیَن یَدَْیِھ، َحتَّى یَْبدَُو بَیَاُض إْبَطْیھِ   ».فَرَّ
 

فَلَْوال َصلَّْیَت «قَاَل ِلُمعَاٍذ:  -صلى هللا علیھ وسلم-: أَنَّ النَّبِيَّ -رضي هللا عنھ-عن جابر  -١٠٧

َم َربَِّك األَْعلَىـ��������(ِب بِّحِ اس��ْ َحاَھا(، )س��َ ْمِس َوض��ُ ى(، )َوالش��َّ لِّي َوَراَءَك )َواللَّْیِل إذَا یَْغش��َ ؟ فَِإنَّھُ یُص��َ
ِعیفُ  ،اْلَكبِیرُ   .»َوذُو اْلَحاَجةِ  ،َوالضَّ

 

 القراءة في الصالة الصالة

ترِك الَجھِر  الصالة ۱۸
بسِم �َّ ـب

حمِن  الرَّ
حیمِ   الرَّ

حیمِ ـباُب ترِك الَجھِر ب حمِن الرَّ  بسِم �َّ الرَّ
: َكانُوا ب َوُعَمرَ  ،َوأَبَا بَْكرٍ  ،-صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ النَّبِيَّ « ،-رضي هللا عنھ-ِن مالك بعن أنِس  - ١٠٨

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ (تُِحوَن الصَّالةَ بـِ تَ یَفْ   . »)اْلَحْمدُ ِ�َّ
 

َمْن « :-صلى هللا علیھ وسلم-قال: قال رسول �َّ  -رضي هللا عنھ-عن أنس بن مالك  - ١١٩

َالةَ ِلِذْكِري﴿وتَالَ قولھ تعالى:  ،نَِسَي َصالةً فَْلیَُصلَِّھا إذَا ذََكرَھا، ال َكفَّاَرةَ لََھا إالَّ ذَِلكَ   . »﴾أَقِِم الصَّ
 

 جامعٌ  الصالة

وِل هللاِ  -رض��ي هللا عنھ- أَنَّ ُمعَاذَ ْبَن َجبَلٍ « :بعن جابر بن عبد �َّ  - ١٢٠ جامعٌ  الصالة ۱۹ لِّي َمَع َرس��ُ ص��لى هللا -َكاَن یُص��َ

 .»ثُمَّ یَْرِجُع إلَى قَْوِمِھ، فَیَُصلِّي بِِھْم تِْلَك الصَّالةَ  ،اآلِخَرةِ  ِعَشاءَ ال -وسلمعلیھ 
 

 یَْدُعو -صلى هللا علیھ وسلم-َكاَن َرُسوُل �َّ «قَاَل:  -رضي هللا عنھ-َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ  - ١٢٨

َعذَاِب النَّاِر، َوِمْن فِتْنَِة اْلَمْحیَا َواْلَمَماِت، ِمْن اللَُّھمَّ إنِّي أَُعوذُ بَِك ِمِن َعذَاِب اْلقَْبِر، وَ : في ص���التھ
الِ َوِمْن فِتْنَِة   ».اْلَمِسیحِ الدَّجَّ

تَِعْذ «وفي لفظ لمس����لٍم:  َد أََحُدُكْم فَْلیَس����ْ ھَّ ِ ِمِن أَْربَعٍ إذَا تَش����َ اللَُّھمَّ إنِّي أَُعوذُ بَِك ِمِن : یَقُولُ  .بِاَ�َّ
 ».ثم ذََكَر نَُحَوهُ  - َعذَاِب َجَھنَّمَ 

 

 التَّشھدِ  الصالة
 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص  - ١٢٩ التَّشھدِ  الصالة ۲۰ یِق  ،َعْن َعْبِد �َّ دِّ ِ  :َعْن أَبِي بَْكٍر الّصِ : -وسلمصلى هللا علیھ -أَنَّھُ قَاَل ِلَرُسوِل �َّ

التِ  يَعلِّْمنِي دَُعاًء أَدْعُو بِِھ فِ « ي ُظْلماً َكثِیَراً قُلِ  . قَاَل:يص����َ فَاْغِفْر  ،َوال یَْغِفُر الذُّنُوَب إالَّ أَْنتَ  ،: اللَُّھمَّ إنِّي َظلَْمُت نَْفس����ِ
ِحیمُ  ،ِلي َمْغِفَرةً ِمِن ِعْنِدكَ   ».َواْرَحْمنِي إنََّك أَْنَت اْلغَفُوُر الرَّ

 

اٍد مولى المغیرة بن شُعبة قال:  - ١٣٥ ِكتَاٍب إلَى  فيبُن ُشْعبَةَ  َعلَيَّ اْلُمِغیَرةُ أَْملَى عن َورَّ

ُ «َكاَن یَقُوُل فِي دُبُِر ُكّلِ َصالةٍ َمْكتُوبٍَة:  -صلى هللا علیھ وسلم-نَّ النَّبِيَّ أ ،ُمعَاِویَةَ  ال إلَھَ إالَّ �َّ
 اللَُّھمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعَطْیتَ  ،ٍء قَِدیرٍ َوْحَدهُ ال َشِریَك لَھُ، لَھُ اْلُمْلُك َولَھُ اْلَحْمُد، َوُھَو َعلَى ُكّلِ َشيْ 

 ».َوال ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت، َوال یَْنفَُع ذَا اْلَجّدِ ِمْنَك اْلَجدُّ 
 على معاویة فسمعتھ یأمر الناس بِذلك.  ثُمَّ َوفَْدُت بعد ذلك

َوَكاَن یَنَْھى عَْن عُقُوِق  ،یَنَْھى عَْن قِیَل َوقَاَل، َوإَِضاَعِة الَْماِل، َوكَثَْرِة السَُّؤالِ (َكانَ «وفي لفٍظ: 
َھاِت، َوَوأِْد الْبَنَاِت، َوَمنْعٍ َوھَاتِ ا  .»ألُمَّ

 

الذكر عقب  الصالة
 الصالة

 الذكر عقب الصالة ۲۱

 الصالة
َمّيٍ  - ١٣٦ ان، عن أبي  -مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ھش��ام  -عن س��ُ مَّ عن أبي ص��الح الس��ّ

وَل �َّ ھاجرینَ أَنَّ فُقََراَء اْلمُ « ،-رض��ي هللا عنھ-ھریرة  ،  ،-ص��لى هللا علیھ وس��لم- أَتَْوا َرس��ُ وَل �َّ  فَقَالُوا: یَا َرس��ُ
وُموَن َكَما  »ذَاكَ َوَما «قَاَل: ف ،َوالنَِّعیِم اْلُمِقیمِ  ،بِالدََّرَجاِت اْلعَُال  أَْھُل الدُّثُورِ  ذََھبَ  لِّي، َویَص���ُ لُّوَن َكَما نُص���َ قَالُوا: یُص���َ

دَّقُ  دَّقُوَن َوال نَتَص��َ وُم، َویَتَص��َ ِ  ،َویُْعتِقُوَن َوال نُْعتِقُ  ،نَص��ُ وُل �َّ ً «: -ص��لى هللا علیھ وس��لم-فَقَاَل َرس��ُ یْئ ا أَفَال أَُعلُِّمُكْم ش��َ
ْسبِقُوَن َمْن بَْعَدُكمْ  َضَل ِمْنُكْم، إالَّ َمْن َصنََع ِمثَْل َما َصنَْعتُْم؟ ،تُْدِركُوَن بِِھ َمْن َسبَقَُكْم، َوتَ قَالُوا: بَلَى،  »َوال یَكُوُن أََحٌد أَْف

 ِ ةً «قَاَل:  ،یَا َرسُوَل �َّ  ».تَُسبُِّحوَن َوتَُكبُِّروَن َوتَْحَمُدوَن ُدبَُر كُّلِ َصالٍة ثَالثاً َوثَالثِیَن َمرَّ
 

 -صلى هللا علیھ وسلم-َجاَء َرُجٌل َوالنَّبِيُّ «قال:  -رضي هللا عنھ- عن جابر بن عبد�َّ  - ١٤٢

 ».قُْم فَاْرَكْع َرْكعَتَْینِ «قَاَل:  ،قَاَل: ال» ؟َصلَّْیَت یَا فُالنُ «فَقَاَل:  ،یَْخُطُب النَّاَس یَْوَم اْلُجُمعَةِ 
 ».فََصّلِ َرْكعَتَْینِ «وفي روایة 

 

 الجمعة الصالة

 -إذَا قُْلَت ِلَصاِحبَِك: أَْنِصْت «قال:  -هللا علیھ وسلمصلى - النَّبيَّ  أن: -رضي هللا عنھ- عن أبي ھریرة - ١٤٣ الجمعة الصالة ۲۲

 ».فَقَْد لَغَْوتَ  -یَْوَم اْلُجُمعَِة َواِإلَماُم یَْخُطُب 
 

یَْوَم  الصَّالَةَ  -صلى هللا علیھ وسلم-َشِھدُْت َمَع رسول �َّ «قال:  -عنھرضي هللا - عن جابِرٍ  -۱٥۱
ِ تَعَالَى،  ،فَبَدَأَ بِالصَّالةِ قَبَْل الُْخْطبَِة بِال أَذَاٍن َوال إقَاَمةٍ  ،الِْعیدِ  ئًا عَلَى بِالٍل، فَأََمَر بِتَقَْوى �َّ ثُمَّ قَاَم ُمتََوّكِ

، وَ  ؛َوَحثَّ عَلَى َطاَعتِھِ  یَا « قَاَل:فَ َوعَظَ النَّاَس َوذَكََّرھُْم، ثُمَّ َمَضى َحتَّى أَتَى النَِّساَء فََوعََظُھنَّ َوذَكََّرھُنَّ
فَقَالَْت:  ،اْمَرأَةٌ ِمْن ِسَطِة النَِّساِء، َسفْعَاُء الَْخدَّیْنِ  فَقَاَمتِ » فَِإنَّكُنَّ أَْكثَُر َحَطِب َجَھنَّمَ  ،َمعَْشَر النَِّساِء، تََصدَّقْنَ 

 ِ  ،َقَاَل: فََجعَلَْن یَتََصدَّقَْن ِمْن ُحِلیِِّھنّ ». ألَنَّكُنَّ تُْكثِْرَن الشََّكاةَ، َوتَْكفُْرَن الْعَِشیرَ «فَقَاَل:  ؟ِلَم یَا َرسُوَل �َّ
 .»ِھنَّ َوَخَواتِیِمِھنَّ ت فِي ثَْوِب بِالٍل ِمْن أَقْرطیُلِْقینَ 

 العیدین الصالة



 العیدین الصالة ۲۳
 

ْیبَةَ األ -عن أم عطیة  - ١٥٢ ص����لى هللا علیھ -تَعني النبيَّ  -أََمَرنَا « الت:قَ  -رض����ي هللا عنھا-یة رص����اننُس����َ

 .»ُمَصلَّى اْلُمْسِلِمینَ أَْن نُْخِرَج فِي اْلِعیَدْیِن اْلعََواتَِق َوذََواِت اْلُخُدوِر، َوأََمَر اْلُحیََّض أَْن یَْعتَِزْلَن  - -وسلم
 ».إیاهْ◌ِعْرنََھا 

ْمُس «: قال -رض��ي هللا عنھ-عن أبي موس��ى األش��عري  - ١٥٦ فَِت الش��َّ - في َزَمِن النَّبِّيِ َخس��َ

بِأَْطَوِل  يَصلِّ یُ فَقَاَم  ،فَقَاَم فَِزعاً، یَْخَشى أَْن تَُكوَن السَّاَعةُ، َحتَّى أَتَى اْلَمْسِجدَ  ،-صلى هللا علیھ وسلم
ال، َوُرُكوعٍ، قِیَامٍ  ُجوٍد، َما َرأَْیتُھُ یَْفعَلُھُ فِي ص��َ ُ «اَل: قَطُّ، ثُمَّ قَ ةٍ َوس��ُ لَُھا �َّ إنَّ َھِذِه اآلیَاِت الَّتِي یُْرس��ِ

َشْیئاً  ،تَُكوُن ِلَمْوِت أََحٍد َوال ِلَحیَاتِھِ  ال تَعالى ُف بَِھا ِعبَاَدهُ، فَِإذَا َرأَْیتُْم ِمْنَھا  ِسلَُھا یَُخّوِ َ یُْر َولَِكنَّ �َّ
ِ َوُدَعائِِھ َواْستِْغفَاِرهِ   ».فَاْفَزُعوا إلَى ِذْكِر �َّ

 

 سوفكصالة ال الصالة

صالة  الصالة ۲٤
 االستسقاء

 االستسقاءصالة باب 
 -ص��لى هللا علیھ وس��لم-َخَرَج النَّبِيُّ « قال: -رض��ي هللا عنھ-عن عبد �َّ بن زید بن عاص��م المازني - ١٥٧

ھَ إلَى اْلِقْبلَِة یَْدُعو َل ِرَداَءهُ، ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْیِن، َجَھَر فِیِھَما بِاْلِقَراَءةِ  ،یَْستَْسِقي، فَتََوجَّ  ».َوَحوَّ
 

صلى هللا -َشِھدُْت َمَع َرُسوِل �َّ «: قال -رضي هللا عنھ- عن جابر بن عبد�َّ األنصاري -١٦١

ِ  ، َصفٌّ َصالةَ اْلَخْوِف فََصفَْفنَا َصفَّْینِ  -علیھ وسلم َواْلعَدُوُّ بَْینَنَا  -صلى هللا علیھ وسلم-َخْلَف َرُسوِل �َّ
َسھُ  ،-صلى هللا علیھ وسلم-َكبََّر النَّبِيُّ فَ  َوبَْیَن اْلِقْبلَِة، َوَكبَّْرنَا َجِمیعاً، ثُمَّ َرَكَع َوَرَكْعنَا َجِمیعاً، ثُمَّ َرفََع َرأْ

كُوعِ  ِمنَ  ً  ،الرُّ فُّ الَِّذي یَِلیھِ  .َوَرفَْعنَا َجِمیعا ُجوِد َوالص�����َّ ُر فِي .ثُمَّ اْنَحدََر بِالس�����ُّ فُّ اْلُمَؤخَّ نَْحِر  َوقَاَم الص�����َّ
،ا ى النَّبِيُّ  ْلعَدُّوِ ا قَض���َ فُّ الَِّذي یَِلیھِ  -ص���لى هللا علیھ وس���لم-فَلَمَّ ُجودَ، َوقَاَم الص���َّ فُّ  ،الس���ُّ اْنَحدََر الص���َّ

َر الصَّفُّ اْلُمقَدَُّم، ثُمَّ َرَكَع ال ُر َوتَأَخَّ ُر بِالسُُّجوِد َوقَاُموا، ثُمَّ تَقَدََّم الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ علیھ  صلى هللا-نَّبِيُّ اْلُمَؤخَّ
ھُ ِمنَ  -وس��لم كُوعِ  َوَرَكْعنَا َجِمیعاً، ثُمَّ َرفََع َرأْس��َ فُّ الَِّذي  ،الرُّ ُجوِد، َوالص��َّ َوَرفَْعنَا َجِمیعاً، ثُمَّ اْنَحدََر بِالس��ُّ
ْكعَِة األُولَى  -یَِلیِھ  ًرا فِي الرَّ ُر فِي وَ  -الَِّذي َكاَن ُمَؤخَّ فُّ اْلُمَؤخَّ ا قََضى النَّبِيُّ اْلعَدُوِّ  نُُحورِ قَاَم الصَّ -، فَلَمَّ

فُّ الَِّذي یَِلیھِ  -صلى هللا علیھ وسلم ُجودَ َوالصَّ َسَجدُوا ،السُّ ُجوِد، فَ ُر بِالسُّ فُّ اْلُمَؤخَّ ثُمَّ َسلََّم  ،اْنَحدََر الصَّ
ً  .-صلى هللا علیھ وسلم-النبيُّ   .»َوَسلَّْمنَا َجِمیعا

 ذكره مسلم بتمامھ.، »ھَُؤالِء بِأَُمَرائِِھمْ كََما یَْصنَُع َحَرسُكُْم «قال جابر: 
الةَ اْلَخْوِف َمَع النَّبِّيِ « ،وذكر البخاري َطَرفاً منھ لَّى ص��َ  يفِ  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-َوأَنَّھُ ص��َ

قَاعِ   .»اْلغَْزَوةِ السَّابِعَِة، َغْزَوةِ ذَاِت الّرِ
 

 صالة الخوف الصالة

 الجنائز باب الجنائز الصالة ۲٥
النََّجاِشيَّ فِي اْلیَْوِم الَِّذي َماَت  -صلى هللا علیھ وسلم-نَعَى النَّبِيُّ «: قال -هللا عنھرضي -عن أبي ھریرة  - ١٦٢

ً وفِیِھ،   ».َخَرَج بِِھْم إلَى اْلُمَصلَّى فََصفَّ بِِھْم، َوَكبََّر أَْربَعا
 

ِ « ،-رض���ي هللا عنھ-األش���عري -عبد �َّ بن قیس  -وعن أبي موس���ى  - ١٧١ وَل �َّ أَنَّ َرس���ُ

اِلقَةِ  ِمنَ  ئَ بَرِ   ».َوالشَّاقَّةِ  ،َواْلَحاِلقَةِ  ،الصَّ
 

 الجنائز الصالة

تََكى النَّبِيُّ «: قالت -رض��ي هللا عنھا- عن عائش��ة - ١٧٢ الجنائز الصالة ۲٦ ا اش��ْ ائِِھ  تْ ذََكرَ  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-لَمَّ بَْعُض نِس��َ

َشِة یُقَاُل لََھا: تْ َكنِیَسةً َرأَ  َسلََمةَ  ،َماِریَةُ َھا بِأَْرِض اْلَحبَ َشِة  -رضي هللا عنھما– َوأُمُّ َحبِیبَةَ  ،َوَكانَْت أُمُّ  أَتَتَا أَْرَض اْلَحبَ
ھُ  - اِویَر فِیَھا، فََرفََع َرأْس���َ نَِھا َوتَص���َ ُجُل  إذَا َماَت فِیِھمُ  أُولَئِكِ «َوقَاَل:  -ص���لى هللا علیھ وس���لم-فَذََكَرتَا ِمْن ُحس���ْ الرَّ

َورَ  ُروا فِیِھ تِْلَك الصُّ اِلُح بَنَْوا َعلَى قَْبِرِه َمْسِجداً، ثُمَّ َصوَّ ِ  أُولَئِكِ  ،الصَّ  ».ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد �َّ
 

َمْن «: -ص��لى هللا علیھ وس��لم-قال: قال رس��ول �َّ  -رض��ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ١٧٥

َصلَّ َشِھَد اْلجَ  َشِھَدَھا َحتَّى تُْدفَنَ  ،فَلَھُ قِیَراطٌ  ،َعلَْیَھاى نَاَزةَ َحتَّى یُ قِیَل: َوَما  ،»فَلَھُ قِیَراَطانِ  ،َوَمْن 
 .»ِمثُْل اْلَجبَلَْیِن اْلعَِظیَمْینِ «اْلِقیَراَطاِن؟ قَاَل: 

 ».أُُحدٍ  َجبَلِ  ِمثْلُ  :أَْصغَُرُھَما«ولمسلم: 
 

 الجنائز الصالة

 كتاب الزكاة  الزكاة ۲۷
ِحیَن  ،ِلُمعَاِذ بِْن َجبَلٍ  -ص���لى هللا علیھ وس���لم-قال: قال رس���ول �َّ  -رض���ي هللا عنھ- عن عبد �َّ بن عباس - ١٧٦

تَأْتِي قَْوماً أَْھَل ِكتَابٍ «بَعَثَھُ إلَى الْیََمِن:  وُل  ،إنَّك س��َ داً َرس��ُ ُ، َوأَنَّ ُمَحمَّ َھُدوا أَْن ال إلَھَ إالَّ �َّ فَِإذَا ِجئْتَُھْم فَاْدعُُھْم إلَى أَْن یَش��ْ
 ِ لََواٍت فِي كُّلِ یَْوٍم وَ  ،�َّ َ قَْد فََرَض َعلَیِْھْم َخْمَس ص������َ فَِإْن ھُْم أََطاعُوا لَك  ،لَْیلَةٍ فَِإْن ھُْم أََطاعُوا لََك بِذَِلَك فَأَْخبِْرھُْم: أَنَّ �َّ

َ قَدْ  َصَدقَةً تُْؤَخذُ ِمْن أَْغنِیَائِِھْم، فَتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِھمْ  بِذَِلَك، فَأَْخبِْرھُْم: أَنَّ �َّ فَِإْن ھُْم أََطاعُوا لَك بِذَِلَك، فَِإیَّاَك  ،فََرَض َعلَیِْھْم 
ِ ِحَجابٌ  ،َواتَِّق َدْعَوةَ الَْمْظلُومِ  ،َوَكَرائَِم أَْمَواِلِھمْ   »فَِإنَّھُ لَیَْس بَیْنََھا َوبَیَْن �َّ

 

: قال -صلى هللا علیھ وسلم-، أن رسوَل �َّ -رضي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ١٧٩

َكاِز اْلُخْمسُ  ،َواْلَمْعِدُن ُجبَارٌ  ،َواْلبِئُْر ُجبَارٌ  ،اْلعَْجَماُء ُجبَارٌ «  .»َوفِي الّرِ
 شيء فیھ. الھدر الذي ال :بارجُ الْ 

 ة.الدابَّ  :والعجماء
 

  الزكاة

ِ «: قال -رضي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ١٨٠  الزكاة ۲۸ دَقَةِ  -صلى هللا علیھ وسلم-بَعََث َرُسوُل �َّ  ،ُعَمَر َعلَى الصَّ

ِ  ،-صلى هللا علیھ وسلم- النبّيِ َوَخاِلدُ ْبُن اْلَوِلیِد، َواْلعَبَّاُس َعمُّ  ،فَِقیَل: َمنََع اْبُن َجِمیلٍ  صلى هللا -فَقَاَل َرُسوُل �َّ
ُ « :-علیھ وسلم ا َخاِلٌد: تَعَالى، َما یَْنِقُم اْبُن َجِمیٍل إالَّ أَْن َكاَن فَِقیراً، فَأَْغنَاهُ �َّ  قَدِ فَ  ،فَِإنَُّكْم تَْظِلُموَن َخاِلداً  َوأَمَّ

 ِ ا اْلعَبَّاُس: فَِھَي َعلَيَّ َوِمثْلَُھا ،اْحتَبََس أَْدَراَعھُ َوأَْعتَاَدهُ فِي َسبِیِل �َّ یَا ُعَمُر، أََما َشعَْرَت أَنَّ َعمَّ «ثُمَّ قَاَل:  »َوأَمَّ

صلى هللا علیھ - الرسولِ  كُنَّا نُعِْطیَھا فِي َزَمنِ «: قال -رضي هللا عنھ-عن أبي سعید الخدري  - ٨٣١

 ،أَْو َصاعاً ِمْن َزبِیبٍ  ،أَْو َصاعاً ِمْن أَقِطٍ  ،، أَْو َصاعاً ِمْن شَِعیرٍ تمرٍ َصاعاً ِمْن طَعَاٍم، أَْو َصاعاً ِمْن  -وسلم
 فَلَمَّا َجاَء ُمعَاِویَةُ، َوَجاَءِت السَّْمَراءُ 

  الزكاة



ُجِل ِصْنُو أَبِیھِ   .»؟الرَّ
 

یَامِ  ۲۹ یَامِ   الّصِ  كتاب الّصِ
اَن « ،-ص��لى هللا علیھ وس��لم-قال: قال رس��ول �َّ  -رض��ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ١٨٤ ال تَقَدَُّموا َرَمض��َ

 ».َكاَن یَُصوُم َصْوماً فَْلیَُصْمھُ  یَْوَمْیِن إالَّ َرُجلٌ  والبَِصْوِم یَْوٍم، 
 

ص��لى هللا علیھ -بَْینََما نَْحُن ُجلُوٌس ِعْندَ النَّبِّيِ « قال: -عنھرض��ي هللا -عن أبي ھریرة  - ١٩٠

وَل �َّ  ،إْذ َجاَءهُ َرُجلٌ  -وس��لم في  قَاَل: َوقَْعُت َعلَى اْمَرأَتِي» ؟لكَما «قَاَل: ف ،َھلَْكتُ  ،فَقَاَل: یَا َرس��ُ
َضانَ  َصائٌِم َرَم َضاَن َوفِي ِرَوایَةٍ  -، َوأَنَا  َصْبُت أَْھِلي فِي َرَم ِ  -: أَ ُسوُل �َّ صلى هللا علیھ -فَقَاَل َر

ْھَرْیِن ُمتَتَابِعَْینِ «قَاَل:  ،قَاَل: ال »َھْل تَِجُد َرقَبَةً تُْعتِقَُھا؟« :-وس��لم وَم ش��َ تَِطیُع أَْن تَص��ُ   »؟فََھْل تَس��ْ
كِ «قَاَل:  ،قَاَل: ال تِّیَن ِمس����ْ ً فََھْل تَِجُد إْطعَاَم س����ِ ص����لى هللا علیھ -النَّبِيُّ  س����كتقَاَل: ف ،قَاَل: ال »؟ینا

اْلِمْكتَُل  َواْلعََرقُ  -بِعََرٍق فِیِھ تَْمٌر  -صلى هللا علیھ وسلم-أُتَِي النَّبِيُّ إذ ا نَْحُن َعلَى ذَِلَك مَ فَبَْین ،-وسلم
ائِلُ «: قَالَ  - دَّق بِھِ ُخْذ َھذَا، «قَاَل:  ،قَاَل: أَنَا »؟أَْیَن الس����َّ وَل  افَقَاَل: َعلَى أَْفقََر ِمنِّي یَ . »فَتَص����َ َرس����ُ

ِ َما بَْیَن البَتَْیَھا  ِ؟ فََوَ�َّ تَْیِن  -�َّ َضِحَك النَّبِيُّ  ،ِمْن أَْھِل بَْیتِي أَْھُل بَْیٍت أَْفقَرُ  -یُِریدُ اْلَحرَّ صلى هللا - فَ
 ».أَْطِعْمھُ أَْھلَكَ «: ثُمَّ قَالَ  ،َحتَّى بَدَْت أَْنیَابُھُ  -علیھ وسلم

 

یَامِ     الّصِ

یَامِ   ۳۰ الصوم في  الّصِ
 السفر وغیره

 

 باب الصوم في السفر وغیره
فَِر؟ -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ َحْمَزةَ ْبَن َعْمٍرو األَْسلَِميَّ قَاَل ِللنَّبِّيِ « ،لعن عائشة  - ١٩١  -: أَُصوُم فِي السَّ

یَاِم   ».َوإِْن ِشئَْت فَأَْفِطرْ  ،إْن ِشئَْت فَُصمْ «قَاَل:  -َوَكاَن َكثِیَر الّصِ
 

فَْلیَُواِصْل  ،فَأَیُُّكْم أََراَد أَْن یَُواِصلَ « -رضي هللا عنھ-ولمسلم: عن أبي سعید الخدري  ــ٢٠٢

 .»إلَى السََّحرِ 
 

یَامِ   الصوم في السفر  الّصِ
 وغیره

 

یَامِ  ۳۱ الصیام  لأفض الّصِ
 وغیره

 الصیام وغیره لباب أفض
أَنِّي أَقُوُل:  -صلى هللا علیھ وسلم-النبي أُْخبَِر «: قال -رضي هللا عنھ- عن عبد �َّ بن عمرو بن العاص ــ٢٠٣

ِ ألَُصوَمنَّ النََّھاَر َوألَقُوَمنَّ اللَّْیَل َما ِعْشتُ  فَقُْلُت لَھُ: قَدْ  »؟أَْنَت الَِّذي قُْلَت ذَِلكَ «: -صلى هللا علیھ وسلم-النبي فَقَاَل  ،َوَ�َّ
ي قُْلتُھُ، بِأَبِي أَْنتَ  ، َوأُّمِ ْھِر ثَالثَةَ أَیَّامٍ  َوُصْم ِمنَ  ،فَُصْم َوأَْفِطْر، َوقُْم َونَمْ  ، ذَِلكَ فَِإنََّك ال تَْستَِطیعُ «قَاَل:  یا رسول �َّ  ،الشَّ

ِر أَْمثَاِلَھا نَةَ بِعَش���ْ یَاِم الدَّْھرَوذَلِ  ،فَِإنَّ اْلَحس���َ َل ِمْن ذَِلكَ ألُ قُْلُت: إِنِّي  »َك ِمثُْل ص���ِ ْم یَْوماً َوأَفِْطْر « قَاَل: ،ِطیُق أَْفض���َ فَص���ُ
َل ِمْن ذَِلكَ ألُ نِّي إِ  قُْلُت: »ینیَْوم ْم یَْوماً َوأَْفِطْر یَْوم«قَاَل:  ،ِطیُق أَْفض�����َ یَاِم َداُوداً، فَص�����ُ ُل  ، فَذَِلَك ص�����ِ َوھَُو أَْفض�����َ

یَامِ   .»ال أَْفَضَل ِمْن ذَِلكَ «قَاَل: فأَْفَضَل ِمْن ذَِلَك.  ِطیقُ ألُ قُْلُت: إنِّي  »الّصِ
 

 

، -ص��لى هللا علیھ وس��لم-أنَّ رس��ول �َّ  «، -رض��ي هللا عنھ-عن أبي س��عید الخدري  - ٢١٣

َسِط ِمْن َرَمَضانَ  ْشِر األَْو فَاْعتََكَف َعاماً، َحتَّى إذَا َكانَْت لَْیلَةُ إْحدَى َوِعْشِریَن  ،َكاَن یَْعتَِكُف فِي اْلعَ
 اْلعَْشرِ   فياْعتََكَف َمِعي فَْلیَْعتَِكفِ  َمنِ «قَاَل:  -اْعتَِكافِِھ  َوِھَي اللَّْیلَةُ الَّتِي یَْخُرُج ِمْن َصبِیَحتَِھا ِمنِ  -

بِیَحتَِھا ،فَقَْد أُِریُت َھِذِه اللَّْیلَةَ  ،األََواِخرِ  ُجُد فِي َماٍء َوِطیٍن ِمْن ص����َ یتَُھا، َوقَْد َرأَْیتُنِي أَس����ْ  ،ثُمَّ أُْنس����ِ
َماُء تِْلَك اللَّْیلَة. َوَكاَن  ، قال:»َواْلتَِمُسوَھا فِي ُكّلِ ِوتْرٍ  ،فَاْلتَِمُسوَھا فِي اْلعَْشِر األََواِخرِ  فََمَطَرِت السَّ

ِجدُ َعلَى َعِریٍش  ِجدُ  ،اْلَمس��ْ ِ  .فََوَكَف اْلَمس��ْ وَل �َّ َرْت َعْینَاَي َرس��ُ َعلَى  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-فَأَْبص��َ
یِن ِمْن ُصْبحِ إْحدَى َوِعْشِرینَ   ».َجْبَھتِِھ أَثَُر اْلَماِء َوالّطِ
 

یَامِ    لیلة القَدر الّصِ

یَامِ   ۳۲  باب االعتكاف االعتكاف الّصِ
 
 

ِ «: لعن عائشة  - ١٤٢ ُسوَل �َّ َضاَن،  َكاَن یَْعتَِكُف فِي -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ َر ْشِر األََواِخِر ِمْن َرَم اْلعَ

 ُ  .»هِ دِ بَعْ  ِمنْ  ثُمَّ اْعتََكَف أَْزَواُجھُ  تعالى،َحتَّى تََوفَّاهُ �َّ
 

 

 ص����لى هللا علیھ- رس����ول �َّ َكاَن «: قالت -رض����ي هللا عنھا- عن ص����فیة بنت حیي - ٢١٧

َوَكاَن  -فَأَتَْیتُھُ أَُزوُرهُ لَْیالً فََحدَّثْتُھُ، ثُمَّ قُْمُت ألَْنقَِلَب، فَقَاَم َمِعي ِلیَْقِلبَنِي  في المس���جد، ُمْعتَِكفًا -وس���لم
َساَمةَ ْبِن َزْیدٍ  ْسَكنَُھا فِي دَاِر أُ َصارِ  فََمرَّ َرُجالِن ِمنَ  - َم ِ  ،األَْن ُسوَل �َّ ا َرأَیَا َر صلى هللا علیھ -فَلَمَّ

َرَعا -وس��لم ِلُكَما«َل: فَقَا في المش��ي، أَس��ْ ٍ  ،َعلَى ِرس��ْ ِفیَّةُ بِْنُت ُحیَّي ْبَحاَن �َّ  ،<إنََّھا ص��َ یَا  !فَقَاال: س��ُ

 ِ وَل �َّ َقاَل:  ،َرس������ُ َطاَن یَْجِري ِمنِ «فَ ْی ْقِذَف فِي فْ َوإِنِّي خِ  ،اْبِن آَدَم َمْجَرى الدَّمِ  إنَّ الش������َّ ُت أَْن یَ
ً « :أَْو قَالَ  »قُلُوبُِكَما َشّراً   ». َشْیئا

انَ « وفي روایة؛ ِر األََواِخِر ِمْن َرَمض���َ ِجِد فِي اْلعَش���ْ  ،أَنََّھا َجاَءْت تَُزوُرهُ فِي اْعتَِكافِِھ فِي اْلَمس���ْ
َساَعةً   َمعََھا یَْقِلبَُھا، َحتَّى إذَا بَلَغَ  -صلى هللا علیھ وسلم-فَقَاَم النَّبِيُّ  ،ثُمَّ قَاَمْت تَْنقَِلبُ  ،فَتََحدَّثَْت ِعْندَهُ 

 ». ثُمَّ ذََكَرهُ بَِمْعنَاهُ  ،بَاَب اْلَمْسِجِد ِعْندَ بَاِب أُّمِ َسلََمةَ 
 

یَامِ    االعتكاف الّصِ

 المواقیتباب  جِّ الحَ  ۳۳
 

 ّجِ كتاب الحَ 
 باب المواقیت

وَل هللاِ « ،بعن عبد �َّ بن عباس  - ٢١٨  ،ذَا اْلُحلَْیفَةِ  ،َوقََّت ألَْھِل اْلَمِدینَةِ  -ص����لى هللا علیھ وس����لم-أَنَّ َرس����ُ

امِ  ،ُھنَّ لَھُ « ، وقال:یَلَْملَمَ  ،َوألَْھِل اْلیََمنِ  ،قَْرَن اْلَمنَاِزلِ  ،َوألَْھِل نَْجدٍ  ،اْلُجْحفَةَ  ،َوألَْھِل الش���َّ َوِلَمْن أَتَى َعلَْیِھنَّ ِمْن  نَّ
ْن أََراَد اْلَحجَّ أَوِ  ، ِممَّ  .»َكاَن ُدوَن ذَِلَك: فَِمْن َحْیُث أَْنَشأَ، َحتَّى أَْھُل َمكَّةَ ِمْن َمكَّةَ َوَمْن  ،اْلعُْمَرةَ  َغْیِر أَْھِلِھنَّ

ال «: -ص���لى هللا علیھ وس���لم-قال: قال رس���ول �َّ  -رض���ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ٢٢٣

ِ َواْلیَْوِم اآلِخرِ   ». َمعََھاُحْرَمةٌ  لیسَ  أَْن تَُسافَِر َمِسیَرةَ یَْوٍم َولَْیلَةٍ  ،یَِحلُّ الْمَرأٍَة تُْؤِمُن بِاَ�َّ
 ».إالَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ  یوماً، وال لیلة، ال تَُسافِرُ « وفي لفظ للبخاري

 

ُمحِرم ـیلبس ال ما ّجِ الحَ  
 من الثیاب



 
 باب الفدیة الفدیة جِّ الحَ  ۳٤

أَلْ «: عن عبد �َّ بن َمْعقل قال - ٢٢٤ ُت إلَى َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ فَس��َ ةً  ھُ َعِن اْلِفْدیَِة؟ فَقَاَل: نََزلَْت فِيَّ تُ َجلَس��ْ  ،َخاص��َّ

ةً  ِ  !َوِھَي لَُكْم َعامَّ وِل �َّ َرى َما ُكْنُت أَ «َواْلقَْمُل یَتَنَاثَُر َعلَى َوْجِھي. فَقَاَل:  ،-ص��لى هللا علیھ وس��لم-ُحِمْلُت إلَى َرس��ُ
ُصْم ثَالثَةَ أَیَّاٍم، ف«قَاَل:  ،فَقُْلُت: ال« ؟أَتَِجُد َشاةً  ـ��أَْو َما ُكْنُت أَُرى اْلَجْھدَ بَلََغ بَِك َما أََرى  ـ�� اْلَوَجَع بَلََغ بَِك َما أََرى

 .»َصاعٍ  أَْو أَْطِعْم ِستَّةَ َمَساِكیَن، ِلُكّلِ ِمْسِكیٍن نِْصفُ 
 

 یجوز قتلھ باب ما
َواّبِ ُكلُُّھنَّ  َخْمٌس ِمنَ «: قال -ص��لى هللا علیھ وس��لم-: أَنَّ رس��وَل �َّ لعن عائش��ة  - ٢٢٧ الدَّ

 ».اْلغَُراُب، َواْلِحَدأَةُ، َواْلعَْقَرُب، َواْلفَأَْرةُ، َواْلَكْلُب اْلعَقُورُ  :فَاِسٌق، یُْقتَْلَن فِي اْلَحَرمِ 
 .»یُْقتَُل َخْمٌس فََواِسُق فِي اْلِحّلِ َواْلَحَرمِ « ولمسلمٍ 

 

 یجوز قتلھ ما ّجِ الحَ  

 مكة دخول ّجِ الحَ   ۳٥
 وغیره

 وغیره مكة اب دخولب
ِ « ،-رض���ي هللا عنھ-عن أنس بن مالك  - ٨٢٢ وَل �َّ دََخَل َمكَّةَ َعاَم اْلفَتْحِ،  -ص���لى هللا علیھ وس���لم-أَنَّ َرس���ُ

ا نََزَعھُ َجاَءهُ َرُجٌل فَقَاَل: اْبُن َخَطٍل ُمتَعَلٌِّق بِأَْستَاِر اْلَكْعبَةِ   ».اُْقتُلُوهُ «فَقَاَل:  .َوَعلَى َرأِْسِھ اْلِمْغفَُر، فَلَمَّ
 

 -ص�����لى هللا علیھ وس�����لم-لَْم أََر النَّبيَّ «: قال -رض�����ي هللا عنھ- عن عبد �َّ بن عمر - ٢٣٥

ْكنَْیِن اْلیََمانِیَْینِ  یَْستَِلُم ِمنَ   .»اْلبَْیِت إالَّ الرُّ
 

 وغیره مكة دخول ّجِ الحَ  
 

 باب التمتُّع التمتُّع جِّ الحَ  ۳٦
بَعي قال: - ٦٢٣ أَلُْت ابَْن َعبَّاٍس عَنِ « عن أبي َجَمرة نص����ر بن عمران الض����ُّ أَلَتْھُ عَنِ  س����َ  الُْمتْعَِة؟ فَأََمَرنِي بَِھا، َوس����َ

ْرٌك فِي دَمٍ (االَْھدْيِ؟ فَقَاَل: فِیھِ  اةٌ، أَْو ش���ِ ً نَاس��� نَّ أقَاَل: َوكَ  ،َجُزوٌر، أَْو بَقََرةٌ، أَْو ش���َ َكأَنَّ وفََرأَیُْت فِي الَْمنَاِم  ،َكِرھُوھَا، فَنِْمتُ  ا
اناً یُنَاِدي: َحجٌّ َمبُْروٌر، َوُمتْعَةٌ ُمتَقَبَّلَةٌ  ُ أَْكبَرُ  ،فََحدَّثَتْھُ  -رض��ي هللا عنھ- فَأَتَیُْت ابَْن َعبَّاٍس  ،إنْس��َ نَّةُ أَبِي ،فَقَاَل: �َّ ِم  س��ُ -اْلقَاس��ِ

 ».-لمصلى هللا علیھ وس
 

ِ «: -رض���ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ٢٤٢ َرأَى َرُجالً  -وس���لمص���لى هللا علیھ -أَنَّ نَبِيَّ �َّ

ُسوُق بَدَنَةً، فَقَاَل:  َسایُِر النَّبِيَّ  ،»اْرَكْبَھا« :قَالَ  ؟قَاَل: إنََّھا بَدَنَةٌ  »اْرَكْبَھا«یَ صلى -فََرأَْیتُھُ َراِكبََھا، یُ
 ».والنَّعُل في عنقھا -هللا علیھ وسلم

 ».َویْلََك، أَْو َویَْحكَ  ،اْركَبَْھا«الثَّاِلثَِة:  وفي لفٍظ قال في الثَّانِیَِة، أَوِ 
 

 الھدي ّجِ الحَ  

أَْن أَقُوَم َعلَى  -ص���لى هللا علیھ وس���لم- النبيُّ أََمَرنِي «: قال -رض���ي هللا عنھ-عن علي بن أبي طالب  - ٢٤٣ الھدي جِّ الحَ  ۳۷

دََّق بِلَْحِمَھا ِنِھ، َوأَْن أَتَص�������َ ًئا ،َوُجلُوِدَھا ،ُبْد ْی َھا ش������َ اَر ِمْن َھا، َوأَْن ال أُْعِطَي اْلَجزَّ نَْحُن نُْعِطیِھ ِمْن «َوَقاَل: ، َوأَِجلَّتِ
 .»ِعْنِدنَا

 

اَمةُ «: قال -رض��ي هللا عنھ- عن عروة بن الزبیر - ٢٤٩ ئَِل أُس��َ َوأَنَا َجاِلٌس: َكْیَف  ،ْبُن َزْیدٍ س��ُ

 ِ وُل �َّ یُر  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-َكاَن َرس��ُ یُر اْلعَنَقَ  في حجة الوداعیَس��ِ  ،ِحیَن دَفََع؟ قَاَل: َكاَن یَس��ِ
 ». فَإِذَا َوَجدَ فَْجَوةً نَصَّ 

 

فسخ الحج إِلى  جِّ الحَ 
 العمرة

فسخ الحج  جِّ الحَ  ۳۸
 إِلى العمرة

 

ِ « ،ب عن عبد �َّ بن عمٍرو - ٢٥٠ ِة اْلَودَاعِ  -وسلمصلى هللا علیھ -أَنَّ َرُسوَل �َّ فََجعَلُوا  ،َوقََف فِي َحجَّ

آَخُر فَقَاَل: لَْم أَْشعُْر، فَنََحْرُت  َجاءَ فَ  »َوال َحَرجَ  ،اْذبَحْ « :فَقَاَل َرُجٌل: لَْم أَْشعُْر، فََحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْذبََح؟ قَالَ  ،یَْسأَلُونَھُ 
َر إالَّ قَاَل:  »َوال َحَرجَ  ،اْرمِ «قَاَل: فِمَي؟ قَْبَل أَْن أَرْ  َم َوال أُّخِ  ».َوال َحَرجَ  ،اْفعَلْ «فََما ُسئَِل یَْوَمئٍِذ َعْن َشْيٍء قُدِّ

 

ْعِب بن َجثَّاَمةَ اللَّْیثِّيِ  - ٢٥٨ ص��لى هللا علیھ -أَنَّھُ أَْھدَى إلَى النَّبِّيِ  :-رض��ي هللا عنھ-عن الص��َّ

یَّاً، َوُھَو بِاألَْبَواِء  -وس���لم ا َرأَى َما فِي َوْجھِ  ،فََردَّهُ َعلَْیھِ  -أَْو بَِودَّاَن  -ِحَماراً َوْحش���ِ إنَّا «، قَاَل: ھِ فَلَمَّ
هُ َعلَْیكَ   ».إالَّ أَنَّا ُحُرمٌ  ،لَْم نَُردَّ

 

كل من أالمحرم ی جِّ الحَ 
 صید الحالل

 كتاب البیوع  البیوع ۳۹
ُجالِن، فَُكلُّ «: أنھ قال -ص���لى هللا علیھ وس���لم-، عن رس���ول �َّ بعن عبد �َّ بن عمر  - ٩٢٥ إذَا تَبَایََع الرَّ

َقا ،َواِحٍد ِمْنُھَما ِباْلِخَیارِ  فَتََبایََعا َعلَى  ، ِفإْن َخیَّر أحُدُھَما اآلخر،أََحُدُھَما اآلَخرَ  َوَكاَنا َجِمیعاً، أَْو یَُخیِّرَ  ،َما لَْم یَتَفَرَّ
قَا بَْعَد أَْن تَبَایَعَا َولَْم یَتُْرْك واحٌد ِمْنُھَما الَْبیَع، فَقَْد َوَجبَ فَقَْد َوَجَب اْلبَْیعُ  ،ذَِلكَ   .»الَبْیعُ  ، وإِْن تَفَرَّ

 

ِ «، بوعن عبد �َّ بن عمر  - ٢٦٣ ُسوَل �َّ نََھى َعْن بَْیِع َحبَِل  -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ َر

ُجُل یَْبتَاُع اْلَجُزوَر إلَى أَْن تُْنتََج النَّاقَةُ  ،اْلَحبَلَةِ  ثُمَّ تُْنتََج الَّتِي  ،َوَكاَن یَتَبَایَعُھُ أَْھُل اْلَجاِھِلیَِّة، ََكاَن الرَّ
 .»فِي بَْطنَِھا

 

عنھ من  ىنھیُ  ما البیوع
 البیوع

عنھ  ىنھیُ  ما البیوع ٤۰
 من البیوع

ِ «، بوعنھ  - ٢٦٤ نََھى اْلبَائَِع  ،نََھى َعْن بَْیعِ الثََّمَرةِ َحتَّى یَْبدَُو َصالُحَھا -وسلمصلى هللا علیھ -أَنَّ َرُسوَل �َّ

 .»ْبتَاعَ َواْلمُ 
 

یقول َوھَُو  -صلى هللا علیھ وسلم-، أنھ سمع رسوَل �َّ -رضي هللا عنھ-وعن جابر بن عبد �َّ  - ٢٧٥

َم بَیَْع الَْخْمرِ «َعاَم الْفَتْحِ:  بَِمكَّةَ  َ َوَرسُولَھُ َحرَّ  ،»َواألَْصنَامِ  ،َوالِْخنِْزیرِ  ،َوالَْمیْتَةِ  ،إنَّ �َّ

 العرایا وغیر ذلك البیوع
 

العرایا وغیر  البیوع ٤۱
 ذلك

عَاَم  یقول َوھَُو بَِمكَّةَ  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-، أنھ س��مع رس��وَل �َّ -رض��ي هللا عنھ-وعن جابر بن عبد �َّ  - ٥٢٧

ولَھُ «الْفَتْحِ:  َ َوَرس���ُ َم بَیَْع الَْخْمرِ إنَّ �َّ نَامِ  ،َوالِْخنِْزیرِ  ،َوالَْمیْتَةِ  ،َحرَّ ُحوَم الَْمیْتَِة؟  ،»َواألَص���ْ ِ، أََرأَیَْت ش���ُ وَل �َّ فَِقیَل: یَا َرس���ُ
ِ  ،»ال، ھَُو َحَرامٌ «فَقَاَل:  ؟َویَْستَْصبُِح بَِھا النَّاسُ  ،فَإِنَّھُ یُْطلَى بَِھا السُّفُُن، َویُدْھَُن بَِھا الُْجلُودُ  صلى هللا علیھ -ثُمَّ قَاَل َرسُوُل �َّ

ُ الْیَُھودَ قَا« :ِعنْدَ ذَِلكَ ، -وسلم َم َعلَیِْھمْ  ،تََل �َّ ا َحرَّ َ لَمَّ  ». فَأََكلُوا ثََمنَھُ  ،ثُمَّ بَاعُوهُ  ،شُُحوَمَھا، َجَملُوهُ (إنَّ �َّ
 

ِ «: قال -رضي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ٢٧٩ أَْن یَبِیَع  :-صلى هللا علیھ وسلم-نََھى َرُسوُل �َّ

ٌر ِلبَادٍ  وا،َحاض�����ِ ُجُل َعلَى بَْیعِ أَِخیھِ ،َوال تَنَاَجش�����ُ أَِل  خطبة أخیھ،َوال یَْخُطْب َعلَى  ،َوال یَبِعِ الرَّ َوال تَس�����ْ
َ اْلَمْرأَةُ َطالَق أُْختَِھا ِلتَْكف  .»إنائھاَما فِي  أ

 

 وط في البیعرالش البیوع



ا بالر البیوع ٤۲
 فروالصَّ 

 فرا والصَّ بباب الر
الذََّھُب « :-ص�����لى هللا علیھ وس�����لم-قال: قال رس�����وُل هللاِ  -رض�����ي هللا عنھ-عن عمر بن الخطاب  - ٨٠٢

ِعیُر  ،َواْلبُرُّ بِاْلبُّرِ ِرباً، إالَّ َھاَء َوَھاءَ  والفض�����ةُ بالفض�����ِة ربًا، إال َھاَء وَھاَء، ِربًا، إالَّ َھاَء َوَھاَء،(لذھببِا َوالش�����َّ
 ».بِالشَِّعیِر ِرباً، إالَّ َھاَء َوَھاءَ 

 

َمْطُل «: قال -صلى هللا علیھ وسلم-، أن رسوَل هللاِ -رضي هللا عنھ-وعن أبي ھریرة  - ٢٨٦

 .»إِذَا أُتْبَِع أََحُدُكْم َعلَى َمِليٍء فَْلیَتْبَعْ وَ  ،اْلغَنِّيِ ُظْلمٌ 
 

 الرھن وغیره البیوع
 

  البیوع ٤۳
 الرھن وغیره

 
 

َمْن أَْدَرَك َمالَھُ « :یَقُولُ  -صلى هللا علیھ وسلم-رسوَل هللاِ سَِمعُْت  ، أو قال:-صلى هللا علیھ وسلم-وعنھ قال: قال رسوُل هللاِ  - ٧٢٨

 .»فَُھَو أََحقُّ بِِھ ِمْن غَیِْرهِ  ،أَْو إنْسَاٍن قَْد أَفْلَس ،بِعَیْنِِھ ِعنَْد َرُجلٍ 
 

أَْلُت َرافَِع ْبَن َخِدیجٍ َعْن ِكَراِء األَْرِض بِالذََّھِب «: َحْنَظلة بن قیس قال ولمس���لم عن - ٢٩٥ س���َ

بَِما  -ص��لى هللا علیھ وس��لم- النبيإنََّما َكاَن النَّاُس یَُؤاِجُروَن َعلَى َعْھِد ، َواْلَوِرِق؟ فَقَاَل: ال بَأَْس بِھِ 
یَاَء ِمنَ  َعلَى اْلَماِذیَانَاِت، َوأَْقبَاِل اْلَجدَاِوِل، ْرعِ  َوأَش��ْ لَُم َھذَا ،الزَّ ، ویس��لم ھذا ویھلك فَیَْھِلُك َھذَا، َویَس��ْ

ا َشْيٌء َمْعلُوٌم َمْضُموٌن: فَال بَأَْس بِھِ ، فَ لَْم یَُكْن ِللنَّاِس ِكَراٌء إالَّ َھذَافَ  ھذا،  ». ِلذَِلَك َزَجَر َعْنھُ. فَأَمَّ
 األنھار الكبار. »الماذیانات«

 .: نھر صغیروالجدول
 

 الرھن وغیره البیوع

ى «: قال -رض����ي هللا عنھ- عن جابر بن عبد �َّ  - ٢٩٦ الرھن وغیره البیوع ٤٤ بِاْلعُْمَرى ِلَمْن  -ص����لى هللا علیھ وس����لم- النَّبيُّ قَض����َ

 ». ُوِھبَْت لَھُ 
َوقََعْت فِیِھ (ألَنَّھُ َعَطاءً  ،أَْعَطاَھا لَِّذيلال تَْرِجُع  ،َفِإنََّھا ِللَِّذي أُْعِطیََھا ،َمْن أُْعِمَر ُعْمَرى َلھُ َوِلعَِقِبھِ « في لفظٍ و

 ».اْلَمَواِریثُ 
 

ِ «: قال -رض���ي هللا عنھ-اْلُجَھنِّيِ عن زید بن خالد  - ٢٩٩ وُل �َّ ئَِل َرس���ُ ص���لى هللا علیھ -س���ُ

نَةً «اْلَوِرِق؟ قَاَل:  الذََّھِب، أَوِ  َعْن لُقََطةِ  -وس���لم ْفَھا س���َ َھا، ثُمَّ َعّرِ فَِإْن لَْم  ،اْعِرْف ِوَكاَءَھا َوِعفَاص���َ
تَْنِفْقَھا َھا إلَْیھِ  فَِإْن َجاَء َطاِلبَُھا یَْوماً ِمنَ  ،َوْلتَُكْن َوِدیعَةً ِعْنَدكَ  ،تُْعَرْف فَاس��ْ ْھِر فَأَّدِ أَلَھُ َعْن  »الدَّ َوس��َ

َوتَأُْكُل الشََّجَر،  ،فَِإنَّ َمعََھا ِحذَاَءَھا َوِسقَاَءَھا، تَِرُد اْلَماءَ  ،َولََھا؟ َدْعَھاَما لَك «َضالَِّة اِإلبِِل؟ فَقَاَل: 
ئْبِ  ،ُخْذَھا« الشَّاةِ؟ فَقَاَل: َوَسأَلَھُ َعنِ  »َحتَّى یَِجَدَھا َربَُّھا  .»فَِإنََّما ِھَي لََك، أَْو ألَِخیك، أَْو ِللذِّ

 

 طةقَ اللُّ  البیوع

 كتاب الفرائض  الفرائض ٤٥
أَْلِحقُوا اْلفََرائَِض بِأَْھِلَھا، فََما بَِقَي «: قال -صلى هللا علیھ وسلم-، عن النبّيِ بعن عبد �َّ بن عباس  - ٣٠٣

 ».فَُھَو ألَْولَى َرُجٍل ذََكرٍ 
 

 :-صلى هللا علیھ وسلم-رسول �َّ  قال: قال -رضي هللا عنھ-عن عبد �َّ بن مسعود  - ٧٣٠

بَاِب، َمنِ « َر الش���َّ تََطاَع ِمْنُكمُ  یَا َمْعش���َ جْ  اس���ْ ُن ِلْلفَْرجِ  ،اْلبَاَءة فَْلیَتََزوَّ ِر، َوأَْحص���َ  .فَِإنَّھُ أََغضُّ ِلْلبَص���َ
 .»فَِإنَّھُ لَھُ ِوَجاءٌ  بالصومَوَمْن لَْم یَْستَِطْع فَعَلَْیِھ 

 

  حكاالن

َسأَلُوا  -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ نَفَراً ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّيِ « ،-رضي هللا عنھ-عن أنس بن مالك  - ٣٠٨  حكاالن ٤٦

ُج النَِّساءَ  -صلى هللا علیھ وسلم-أَْزَواَج النَّبِّيِ  ؟ فَقَاَل بَْعُضُھْم: ال أَتََزوَّ ّرِ َوقَاَل بَْعُضُھْم: ال آُكُل  ،َعْن َعَمِلِھ فِي الّسِ
ا مَ «َوقَاَل:  ،َوأَثْنَى َعلَْیھِ  هللافََحِمدَ  ذَِلكَ  -صلى هللا علیھ وسلم-فَبَلََغ النَّبِيَّ  َوقَاَل بَْعُضُھْم: ال أَنَاُم َعلَى فَِراٍش. ،اللَّْحمَ 

ُج  ،لَِكنِّي أَُصلِّي َوأَنَامُ  َوَكذَا؟ بَاُل أَْقَواٍم قَالُوا َكذَا فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَْیَس  النساءَوأَُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَتََزوَّ
 ».ِمنِّي

 

نََھى  -ص����لى هللا علیھ وس����لم-أَنَّ النَّبِيَّ «، -رض����ي هللا عنھ-عن علّي بن أبي طالب  - ٣١٤

 .»َعْن نَِكاحِ اْلُمتْعَِة یَْوَم َخْیبََر، َوَعْن لُُحوِم اْلُحُمِر األَْھِلیَّةِ 
 

  حكاالن

 ال تُْنَكُح األَیُِّم َحتَّى تُْستَأَْمَر،«: قال -صلى هللا علیھ وسلم-، أن رسول �َّ -رضي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  ٣١٥  حكاالن ٤۷

ِ، اقَالُوا: یَ ». َوال تُْنَكُح اْلبِْكُر َحتَّى تُْستَأْذَن  ».أَْن تَْسُكتَ «قَاَل:  ؟إْذنَُھا َكْیفَ و َرُسوَل �َّ
ِ « ،-رض��ي هللا عنھ-عن أنس بن مالك  - ٣٢٢ وَل �َّ ْحَمِن  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-أَنَّ َرس��ُ َرأَى عَبْدَ الرَّ

ِ  »؟َمْھیَمْ «: -ص��لى هللا علیھ وس��لم-بَْن عَْوٍف، َوعَلَیِْھ َردْعُ َزْعفََراٍن. فَقَاَل النَّبِيُّ  وَل �َّ ْجُت  ،فَقَاَل: یَا َرس��ُ تََزوَّ
َدقْتََھا«اْمَرأَةً، فَقَاَل:  ُ  بَاَركَ «: -ص��لى هللا علیھ وس��لم-رس��ول �َّ  قَالَ  ،؟ قَاَل: َوْزَن نََواةٍ ِمْن ذَھَبٍ »َما أَص��ْ َّ�

 (»بِشَاةٍ لََك، أَْولِْم َولَْو 

 قاالصد حكاالن

 قكتاب الطال  قالطال ٤۸
ِ «، بعن عبد �َّ بن عمر  - ٢٣٣ وِل �َّ ، فَتَغَیَّظَ -ص���لى هللا علیھ وس���لم-أَنَّھُ َطلََّق اْمَرأَتَھُ َوِھَي َحائٌِض، فَذََكَر ذَِلَك عَُمُر ِلَرس���ُ

ِ  فیھِ  وُل �َّ ْكَھا َحتَّى تَْطُھَر، ثُمَّ تَِحیَض فَتَْطُھَر، فَِإْن بََدا لَھُ أَْن یَُطلِّقََھا «، ثُمَّ قَاَل: -ص�����لى هللا علیھ وس�����لم-َرس�����ُ ِلیَُراِجعَْھا، ثُمَّ یُْمس�����ِ
ُ  طاھراً فَْلیَُطلِّقَْھا   ».  قَبَْل أَْن یََمسََّھا، فَتِلَْك اْلِعدَّةُ، َكَما أََمَر �َّ

 

ْسلَِمیَِّة عن  - ٣٢٥ َسْعِد ْبِن َخْولَةَ  ،لُسبَْیعَةَ األَ  َوُھَو ِمْن بَنِي َعاِمِر ْبِن لَُؤّيٍ  -أَنََّھا َكانَْت تَْحَت 

ْن َشِھدَ بَْدراً  - ِة اْلَودَاعِ، َوِھَي َحاِملٌ  -َوَكاَن ِممَّ فَلَْم تَْنَشْب أَْن َوَضعَْت َحْملََھا  ،فَتُُوفَِّي َعْنَھا فِي َحجَّ
ا تَعَلَّ  ِسَھابَْعدَ َوفَاتِِھ، فَلَمَّ لَْت ِلْلُخطَّابِ ْت ِمْن نِفَا نَابِِل ْبُن بَْعَكٍك  .: تََجمَّ سَّ َرُجٌل ِمْن  -فَدََخَل َعلَْیَھا أَبُو ال

لَةً؟ لَعَلَِّك تَ  -بَنِي َعْبِد الدَّاِر  ِ َما أَْنِت بِنَاِكحٍ َحتَّى َكاحَ لنِّ ایَن جِ رْ فَقَاَل لََھا: َما ِلي أََراك ُمتََجّمِ ُمرَّ تَ ، َوَ�َّ
ا قَاَل ِلي ذَِلكَ  ،َعلَْیك أَْربَعَةُ أَْشُھٍر َوَعْشرٌ  َجَمْعُت َعلَيَّ ثِیَابِي ِحیَن أَْمَسْیُت، فَأَتَْیُت  ،قَالَْت ُسبَْیعَةُ: فَلَمَّ

وَل  أَْلتُھُ َعْن ذَِلَك؟ فَأَفْ  ،-ص���لى هللا علیھ وس���لم-َرس���ُ ْعُت َحْمِلي، فَس���َ تَانِي بِأَنِّي قَْد َحلَْلُت ِحیَن َوض���َ
 ».إْن بَدَا ِلي ،َوأََمَرنِي بِالتَّْزِویجِ 

 الِعدَّة قالطال



عَْت، وإِْن َكانَْت في دَِمھا، َغْیَر أَنَّھُ  قال ابن ش�����ھاب: وال َج حیَن وض�����َ  ال أَرى بَأْس�����اً أَْن تَتََزوَّ
 ھا حتَّى تَْطُھَر.یَْقَربُھا َزْوجُ 

 
َحتْ قالت -رض��ي هللا عنھا– عن زینب بنت أُّمِ س��لمة - ٣٢٦ الِعدَّة قالطال ٤۹ فَْرةٍ، فََمس��َ بِِذَراعَیَْھا،  : تُُوفَِّي َحِمیٌم ألُّمِ َحبِیبَةَ، فَدَعَْت بِص��ُ

 ِ ِ َوالْیَْوِم اآلِخرِ «یَقُوُل:  -صلى هللا علیھ وسلم-فَقَالَْت: إنََّما أَْصنَُع ھَذَا ألَنِّي َسِمعُْت َرُسوَل �َّ أَْن  ،ال یَِحلُّ الْمَرأٍَة تُْؤِمُن بِاَ�َّ
 .» َوعَْشراً فَْوَق ثَالٍث، إالَّ عَلَى َزْوجٍ أَْربَعَةَ أَْشُھرٍ  تُِحدَّ عَلَى َمیِّتٍ 

 

ص���لى -َجاَء َرُجٌل ِمْن بَنِي فََزاَرةَ إلَى النَّبِّيِ « قال: -رض���ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ٣٣١

َودَ  ،-هللا علیھ وس��لم َھْل « :-ص��لى هللا علیھ وس��لم-فَقَاَل النَّبِيُّ  ،فَقَاَل: إنَّ اْمَرأَتِي َولَدَْت ُغالماً أَس��ْ
َقاَل: إنَّ فِیَھا  »؟فِیَھا ِمْن أَْوَرقَ  لْ فَھَ «؟ َقاَل: ُحْمٌر. َقاَل: »فََما أَْلَوانَُھا«َقاَل: نَعَْم. َقاَل:  »؟َلك إِبلٌ 
 ً ى أَْن یَُكوَن نََزَعھُ ِعْرقٌ  »؟فَأَنَّى أَتَاَھا ذَِلكَ «قَاَل:  ،لَُوْرقا ى أَْن یَُكوَن  ،َوَھذَا«قَاَل:  ،قَاَل: َعس��َ َعس��َ

 ».نََزَعھُ ِعْرقٌ 
 

  اللعان

عْدُ بُْن أَبِي َوقَّاٍص «: قالت -رض��ي هللا عنھا- عن عائش��ة - ٣٣٢  اللعان ٥۰ مَ س��َ وَل  ،بُْن َزْمعَةَ فِي غُالمٍ  َوعَبْدُ  ،اْختَص��َ عْدٌ: یَا َرس��ُ فَقَاَل س��َ

 ِ ي ،�َّ ُن أَخ���ِ ذَا اب���ْ يَّ  ھ���َ دَ إل���َ ھ���ِ اٍص، ع���َ ي َوق���َّ ِن أَب���ِ ةَ ب���ْ ب���َ ت���ْ ھِ  ،ع���ُ ھ���ِ ب���َ ى ش��������َ ْر إل���َ ظ���ُ ھُ، اُن���ْ ن���ُ ھُ اب���ْ ُن  ،أَن���َّ دُ ب���ْ ب���ْ اَل ع���َ  َوق���َ
َر  ظ�����َ ن�����َ ِھ، ف�����َ ی�����دَت�����ِ ْن َول�����ِ ي م�����ِ َراِش أَب�����ِ ى ف�����ِ ل�����َ دَ ع�����َ ِ، ُول�����ِ وَل �َّ ا َرس����������ُ ي ی�����َ ذَا أَخ�����ِ ةَ: ھ�����َ ع�����َ  َزم�����ْ

 ِ وُل �َّ بًَھا بَیِّنًا بِعُتْبَةَ  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-َرس��ُ بَِھِھ، فََرأَى ش��َ َولِلْعَاِھِر  ،ھَُو لَك یَا عَبْدُ بَْن َزْمعَةَ، الَْولَدُ لِلْفَِراِش «: فَقَالَ  ،إلَى ش��َ
 ».سَْوَدةَ قَطُّ  َواْحتَِجبِي ِمنْھُ یَا سَْوَدةُ، فَلَْم یَرَ  ،الَْحَجرُ 

 

ِ «قالت:  -رض����ي هللا عنھا- وعنھا - ٣٤٠ وُل �َّ  :-ص����لى هللا علیھ وس����لم-دََخَل َعلَيَّ َرس����ُ

َضاَعةِ  ؟ قُْلت: أَِخي ِمنَ »یَا َعائَِشةُ، َمْن َھذَا«َوِعْنِدي َرُجٌل، فَقَاَل:  اُْنُظْرَن  ،یَا َعائَِشةُ «فَقَاَل:  ،الرَّ
َضاَعةُ ِمنَ  ؟ فَِإنََّما الرَّ  ».اْلَمَجاَعةِ  َمْن إْخَوانُُكنَّ

 

  اعالرضَ 

جَ «، -رضي هللا عنھ-عن عقبة بن الحارث  – ٤١٣  اعالرضَ  ٥۱ أُمَّ یَْحیَى بِْنَت أَبِي إَھاٍب، فََجاَءْت أََمةٌ َسْودَاُء فَقَالَْت:  أَنَّھُ تََزوَّ

ْیتُ  ،قَاَل: فَأَْعَرَض َعنِّي ،-صلى هللا علیھ وسلم-قَْد أَْرَضْعتُُكَما، فَذََكْرُت ذَِلَك ِللنَّبِّيِ   ،ذَِلَك لَھُ  ، فَذََكْرتُ قَاَل: فَتَنَحَّ
 فنھاه عنھا َوقَْد َزَعَمْت أَْن قَْد أَْرَضعَتُْكَماَكْیَف؟ و«قَاَل: ف

ِ «: قال -رضي هللا عنھ- عن البَراء بن عاِزب - ٣٤٢  -صلى هللا علیھ وسلم-َخَرَج َرُسوُل �َّ

ةَ  - كَّ َنةُ َحْمَزةَ  -یَْعنِي ِمْن َم ، فَتَبِعَتُْھُم اْب َیا َعمُّ َناِدي:  َھا َعِليٌّ یا عم، ، تُ َناَولَ َقاَل  ،فَتَ َھا، َو َیِد ََخذَ بِ َفأ
ك، فَاْحتََملَ  َم فِیَھا َعِليٌّ  ،َھاتْ ِلفَاِطَمةَ: دُونَِك اْبنَةَ َعّمِ : أَنَا أََحقُّ بَِھا،  ،َوَزْیدٌ  ،فَاْختَص����َ َوَجْعفٌَر فَقَاَل َعِليٌّ

ي ي، َوَخالَتَُھا تَْحتِي ،َوِھَي اْبنَةُ َعّمِ - النبيفَقََضى بَِھا  ،أَِخي تُ  َزْیدٌ: ْبنَ َوقَالَ  ،َوقَاَل َجْعفٌَر: اْبنَةُ َعّمِ
  »أَْنَت ِمنِّي، َوأَنَا ِمْنك«َوقَاَل ِلعَِلّيٍ:  »اْلَخالَةُ بَِمْنِزلَِة األُمِّ «ِلَخالَتَِھا، َوقَاَل:  -ص���لى هللا علیھ وس���لم

 .»أَُخونَا َوَمْوالنَاأَْنَت «َوقَاَل ِلَزْیٍد:  »َخْلِقي َوُخلُِقي تَ أَْشبَھْ «َوقَاَل ِلَجْعفٍَر: 
 

  اعالرضَ 

 اصصَ القِ كتاب   اصصَ القِ  ٥۲
ِلٍم « :-ص��لى هللا علیھ وس��لم-قال: قال النبي  -رض��ي هللا عنھ-عن عبد �َّ بن مس��عود  - ٣٤٣ ال یَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمس��ْ

 ُ َھُد أَْن ال إَلھَ إِالَّ �َّ انِي، َوالنَّفُْس ِبالنَّفِْس، َوالتَّاِرُك ِلِدیِنِھ الُْمفَ  ،یَش������ْ وُل �َّ إالَّ ِبِإْحَدى ثَالٍث: الثَّّیُِب الزَّ اِرُق َوأَنِّي َرس������ُ
 ».ِللَْجَماَعةِ 

 

وِلِھ «: قال -رض����ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ٣٤٨ ُ تَعَالَى َعلَى َرس����ُ ا فَتََح �َّ ص����لى هللا -لَمَّ

ص���لى - النبيَرُجالً ِمْن بَنِي لَْیٍث بِقَتِیٍل َكاَن لَُھْم فِي اْلَجاِھِلیَِّة، فَقَاَم ُخَزاَعةُ قَتَلَْت  مكة -علیھ وس���لم
َ إ«فَقَاَل:  ،-هللا علیھ وس��لم ولَھُ َواْلُمْؤِمنِیَن، نَّ �َّ لََّط َعلَْیَھا َرس��ُ  قَْد َحبََس َعْن َمكَّةَ اْلِفیَل، َوس��َ

َحٍد قَْبلِ  أَال ِحلَّ ألَ َھا لَْم تَ َھا َوإِنَّ َھاٍر، َوإِنَّ َعةً ِمْن نَ ا ْت ِلي س�������َ لَّ َما أُِح ْعِدي، َوإِنَّ َحٍد بَ ِحلُّ ألَ ي، َوال تَ
دٍ  اقَِطتَُھا إالَّ ِلُمْنش��ِ ْوُكَھا، َوال تُْلتَقَُط س��َ َجُرَھا، َوال یُْختَلَُى ش��َ ُد ش��َ اَعتِي َھِذِه َحَراٌم، ال یُْعض��َ َوَمْن  ،س��َ

ا أَْن یُ  قُتَِل لَھُ قَتِیٌل فَُھَو بَِخْیرِ  ا أَنْ ْقتَ النََّظَرْیِن: إمَّ یُقَاُل لَھُ  -قَاَم َرُجٌل ِمْن أَْھِل اْلیََمِن فَ  »یفدى َل، َوإِمَّ
اٍه  ِ، اُْكتُبُوا ِلي -أَبُو ش��َ وَل �َّ ِ  ،فَقَاَل: یَا َرس��ُ وُل �َّ اُْكتُبُوا ألَبِي « :-ص��لى هللا علیھ وس��لم-فَقَاَل َرس��ُ

ِ، إالَّ اإلِ  ،ثُمَّ قَاَم اْلعَبَّاسُ  ،»َشاهٍ  َرُسوُل  قَالَ ، فَ ِخَر، فَإِنَّا نَْجعَلُھُ فِي بُیُوتِنَا َوقُبُوِرنَاذْ فَقَاَل: یَا َرُسوَل �َّ
 ِ   .»إالَّ اِإلْذِخرَ « :-صلى هللا علیھ وسلم-�َّ

 

  اصصَ القِ 

َشِھدْت « أَنَّھُ اْستََشاَر النَّاَس فِي إْمالِص الَْمْرأَةِ، فَقَاَل الُْمِغیَرةُ بُْن ُشعْبَةَ:« ،-رضي هللا عنھ-عن عمر بن الخطاب  - ٣٤٩  اصصَ القِ  ٥۳

ةٍ  -صلى هللا علیھ وسلم-النَّبِيَّ   ».َمْسلََمةَ ُمَحمَّدُ بُْن  فَشَِھدَ َمعَھُ  ،بَِمْن یَْشَھدُ َمعَك ائْتِنِيفَقَاَل:  ،أَْو أََمةٍ  ،عَبْدٍ  :قََضى فِیِھ بِغُرَّ
 جنینھا میتاً.تُْلقَي : أن إمالص المرأة 

 

عن عبید �َّ بن عبد �َّ بن ُعتْبة بن مس���عود، عن أبي ھریرة، وزید بن خالد اْلُجَھني  -۳٥٤
ِ،  ،-ص���لى هللا علیھ وس���لم- النَّبيَّ إنَّ َرُجالً ِمَن األَْعَراِب أَتَى «: ، أنھما قاالب وَل �َّ فَقَاَل: یَا َرس���ُ

 ِ َ إالَّ قََضْیَت بَْینَنَا بِِكتَاِب �َّ فَاْقِض بَْینَنَا بِِكتَاِب  ،نَعَمْ  :َوُھَو أَْفقَھُ ِمْنھُ  ،فَقَاَل اْلَخْصُم اآلَخرُ  ،أَْنُشدُك �َّ
ِ، َوأْذَْن ِلي قَاَل: إنَّ اْبنِي َكاَن َعِسیفاً َعلَى َھذَا،  »قُلْ « :-صلى هللا علیھ وسلم-رسوُل �َّ فَقَاَل  ،�َّ

أَْلُت أَْھَل  :فََزنَى بِاْمَرأَتِِھ، َوإِنِّي أُْخبِْرت اةٍ َوَوِلیدَةٍ، فَس����َ ْجَم، فَاْفتَدَْیت ِمْنھُ بِِمائَِة ش����َ أَنَّ َعلَى اْبنِي الرَّ
ْجمَ  :أَنََّما َعلَى اْبنِي َجْلدُ ِمائٍَة َوتَْغِریُب َعاٍم َوأَنَّ َعلَى اْمَرأَةِ َھذَا :فَأَْخبَُرونِي ؟اْلِعْلمِ  فَقَاَل َرُسوُل  ،الرَّ
 ِ ِ، اْلَوِلیَدةُ َواْلغَنَمُ « :-علیھ وس��لمص��لى هللا -�َّ یَنَّ بَْینَُكَما بِِكتَاِب �َّ ي بِیَِدِه ألَْقض��ِ  ،َردٌّ  ،َواَلَِّذي نَْفس��ِ

لََم  -َواْغُد َیا أُنَْیُس  ،َوتَْغِریُب َعامٍ  ،َجْلُد ِمائَةٍ  :َوَعلَى اْبِنك  اْمَرأَِة َھذَا، َفِإنِ  إلى -ِلَرُجٍل ِمْن أَس������ْ
ِ  »فَاْرُجْمَھا اْعتََرفَتْ    ».فَُرِجَمتْ  -صلى هللا علیھ وسلم-فَغَدَا عَلَیَْھا فَاْعتََرفَْت، فَأََمَر بَِھا َرسُوُل �َّ

  ودالحدُ 



 
َل رس����������وُل �َّ «ق�����اال:  وع�����ن�����ھ، ع�����ن�����ھ�����م�����ا -   ودالحدُ  ٥٤ ئ�����ِ ِن  -ص����������ل�����ى هللا ع�����ل�����ی�����ھ وس����������ل�����م-س����������ُ  ع�����َ

ْن؟ قَاَل: ،األََمِة إذَا َزنَتْ  َولَْو  ،َزنَْت فَاْجِلُدوَھا، ثُمَّ إْن َزنَْت فَاْجِلُدوَھا، ثُمَّ إْن َزنَْت فَاْجِلُدوَھا، ثُمَّ بِیعُوَھا إنْ « َولَْم تُْحص������َ
 ».بَِضِفیرٍ 

 الرابعة؟أدري: أبعد الثالثة، أو  قال ابن ِشھاب: وال
 والضفیر: الحبل. 

 

شة  - ٣٦١ ُم فِیَھا «، لعن عائ َسَرقَْت، فَقَالُوا: َمْن یَُكلِّ َشأُْن اْلَمْخُزوِمیَِّة الَّتِي  ُھْم  شاً أََھمَّ أَنَّ قَُرْی

 ِ ِ  ،؟ فَقَالُوا: َوَمْن یَْجتَِرُئ َعلَْیِھ إالَّ أَُساَمةُ ْبُن َزْیدٍ -وسلم صلى هللا علیھ-َرُسوَل �َّ -ِحبُّ َرُسوِل �َّ
اَمةُ، فَقَاَل: ؟-ص���لى هللا علیھ وس���لم ِ « فََكلََّمھُ أُس���َ فَُع فِي َحّدٍ ِمْن ُحُدوِد �َّ فَاْختََطَب  ،ثُمَّ قَامَ  »؟أَتَش���ْ

َرَق فِیِھمُ ،  ِمْن قَْبِلُكمْ إنََّما أَْھلََك الَِّذینَ «فَقَاَل:  َرَق فِیِھمُ  أَنَُّھْم َكانُوا إذَا س��َ ِریُف تََرُكوهُ، َوإِذَا س��َ  الش��َّ
 ِ ِعیُف أَقَاُموا َعلَْیِھ اْلَحدَّ، َوأْیُم �َّ ٍد َسَرقَْت لَقََطْعُت یََدَھا ،الضَّ  . »لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ

 

 حّدِ السرقة ودالحدُ 

 باب حّدِ الخمر حّدِ الخمر ودالحدُ  ٥٥
ِرَب اْلَخْمَر,  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-أَنَّ النَّبِيَّ « ،-رض��ي هللا عنھ-عن أنس بن مالك  - ٦٢٣ أُتَِي بَِرُجٍل قَْد ش��َ

، قال: وفعلھ أبو بكر، فلما كان عمر: اس�����تش�����ار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: فََجلَدَهُ بَِجِریدَةٍ نَحَو أَْربَِعینَ 
 ».-رضي هللا عنھ-أخف الحدود ثمانون، فأمر بھ عمر 

 

: -صلى هللا علیھ وسلم-قال: قال رسوُل �َّ  -رضي هللا عنھ-عن عمر بن الخطاب  - ٣٦٦

َ یَْنَھاُكْم أَْن تَْحِلفُوا بِآبَائُِكمْ «  ». إنَّ �َّ
ِ «ٍم: لولمس  ». أَْو ِلیَْصُمت ،فََمْن َكاَن َحاِلفاً فَْلیَْحِلْف بِاَ�َّ

 

  نذوروال نیمااأل

لَْیَماُن ْبُن َداُود «قال:  -ص���لى هللا علیھ وس���لم-، عن النَّبّيِ -رض���ي هللا عنھ-عن أبي ھریرة  - ٣٦٧  نذوروال نیمااأل ٥٦ قَاَل س���ُ

ِ، فَِقیَل لَھُ: قُْل:  ،اْمَرأَةً، تَِلُد ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْنُھنَّ ُغالًما ینَ تسععلیھما السالم: ألَُطوفَنَّ اللَّْیلَةَ َعلَى  یُقَاتُِل فِي َسبِیِل �َّ
ُ، فَلَْم یَقُْل، فََطافَ  ، فَلَْم تَِلْد ِمْنھُ  إْن َشاَء �َّ ِ  ،نِْصَف إْنَسانٍ  نَّ إالَّ اْمَرأَةٌ َواِحَدةٌ بِِھنَّ صلى هللا -قَاَل: فَقَاَل َرُسوُل �َّ

ُ لَْم یَْحنَْث، َوَكاَن  :لَْو قَالَ «: -علیھ وسلم  .َدَركاً ِلَحاَجتِھِ  ذلكإْن َشاَء �َّ
 

النَّْذِر، َوقَاَل:  أَنَّھُ نََھى َعنِ « ،-صلى هللا علیھ وسلم-، عن النَّبّيِ عن عبد �َّ بن عمر - ٣٧٢

 ».اْلبَِخیلِ  َوإِنََّما یُْستَْخَرُج بِِھ ِمنَ  ،ال یَأْتِي بَِخْیرٍ  ھإنَّ 
 

 رالنذ نذوروال نیمااأل

َیةً  :: َنذََرْت أُْختِيقال -عنھرض������ي هللا -عن عقبة بن عامر  - ٣٧٣ رالنذ نذوروال نیمااأل ٥۷ ِ اْلَحَراِم َحافِ ْیِت �َّ َي إلَى بَ  ،أَْن تَْمش������ِ

ِ  :فَأََمَرتْنِي  ».َوْلتَْرَكبْ  ،ِلتَْمِش «فَقَاَل:  ،فَاْستَْفتَْیتُھُ  ،-صلى هللا علیھ وسلم-أَْن أَْستَْفتَِي لََھا َرُسوَل �َّ
 

ِ  ،عن أم س�لمة - ٣٧٨ وَل �َّ ٍم بِبَاِب ُحْجَرتِِھ،  -ص�لى هللا علیھ وس�لم-أَنَّ َرس�ُ ِمَع َجلَبَةَ َخص�ْ س�َ

رٌ «فََخَرَج إلَْیِھْم، فَقَاَل:  ُكْم أَْن یَُكوَن أَْبلََغ مثلكم أَال إنََّما أَنَا بَش���َ ُم، فَلَعَلَّ بَْعض���َ ، َوإِنََّما یَأْتِینِي اْلَخص���ْ
بُ ِمْن بَْعٍض،  ي لَھُ  :فَأَْحس��ِ اِدٌق، فَأَْقض��ِ ِلمٍ  ،أَنَّھُ ص��َ ْیُت لَھُ بَِحّقِ ُمس��ْ فَِإنََّما ِھَي قِْطعَةٌ ِمْن  ،فََمْن قَض��َ

 ».نَاٍر فَْلیَْحِمْلَھا، أَْو یَذَْرَھا
 

 نذوروال نیمااأل
 

 ءااْلقَض

ِ ْبِن أَبِي یبوَكتَْبُت لَھُ إلَى اْبنِِھ عُ  -َكتََب أَبِي « قال -رضي هللا عنھ-عن عبد الرحمن بن أبي بََكرة  - ٣٧٩ ءااْلقَض نذوروال نیمااأل ٥۸ ِد �َّ

تَاَن  ،بَْكَرةَ  ِجس���ْ بَانُ  -َوُھَو قَاٍض بِس���ِ ِ  ،أَْن ال تَْحُكْم بَْیَن اثْنَْیِن َوأَْنَت َغض���ْ وَل �َّ ِمْعُت َرس���ُ علیھ ص���لى هللا -فَإِنِّي س���َ
 ».یَْحُكْم أََحٌد بَْیَن اثْنَْیِن َوُھَو َغْضبَانُ  ال«یَقُوُل:  -وسلم

 

ِ قال -رضي هللا عنھ-عن النعمان بن بَشیر  - ٣٨٢  -یَقُوُل  -صلى هللا علیھ وسلم-: َسِمعُْت َرُسوَل �َّ

������َوأَْھَوى  ُمْشتَبَِھاٌت، ال  أمورٌ َوبَیْنَُھَما  ،الَْحَراَم بَیِّنٌ إّن َإنَّ الَْحالَل بَیٌِّن، و« :النُّعَْماُن بِإِْصبَعَیِْھ إلَى أُذُنَیِْھ ـ�����ـ�
ِھ، َوَمْن َوقََع فِي ال النَّاِس، فََمنِ  یَعْلَُمُھنَّ كَثِیٌر ِمنَ  تَبَْرأَ لِِدینِِھ َوِعْرض���ِ بَُھاِت اس���ْ بَُھاِت َوقََع فِي اتَّقَى الش���ُّ ش���ُّ

كُ  :الَْحَرامِ  اِعي یَْرعَى َحْوَل الِْحَمى یُوش�������ِ ِ  َكالرَّ ِلٍك ِحًمى، أَال َوإِنَّ ِحَمى �َّ ُكّلِ َم یِھ، أَال َوإِنَّ ِل أَْن یَْرتََع فِ
أَال َوِھَي  ،َوإِذَا فََسَدْت فََسَد الَْجَسدُ كُلُّھُ  ،إذَا َصلََحْت َصلََح الَْجَسدُ كُلُّھُ  ،ال َوإِنَّ فِي الَْجَسِد ُمْضغَةً َمَحاِرُمھُ، أَ 

 ».  الْقَلْبُ 
 

  ألطعمة

 األطعمة ٥۹
 

ِ قال -رضي هللا عنھ-عن النعمان بن بَشیر  - ٣٨٢  َوأَْھَوى النُّعَْماُن  -یَقُوُل  -وسلمصلى هللا علیھ -: َسِمعُْت َرُسوَل �َّ

��� اتَّقَى  النَّاِس، فََمنِ  ُمْشتَبَِھاٌت، ال یَعْلَُمُھنَّ كَثِیٌر ِمنَ  أمورٌ َوبَیْنَُھَما  ،الَْحَراَم بَیِّنٌ إّن َإنَّ الَْحالَل بَیٌِّن، و« :بِإِْصبَعَیِْھ إلَى أُذُنَیِْھ ـ��ـ�
بَُھاِت َوقََع فِي الَْحَرامِ  ِھ، َوَمْن َوقََع فِي الش��ُّ تَبَْرأَ لِِدینِِھ َوِعْرض��ِ بَُھاِت اس��ْ كُ  :الش��ُّ اِعي یَْرعَى َحْوَل الِْحَمى یُوش��ِ أَْن یَْرتََع  كَالرَّ

غَةً فِیِھ، أَال َوإِنَّ لِكُّلِ َملٍِك ِحًمى، أَ  ِد ُمض���ْ ِ َمَحاِرُمھُ، أَال َوإِنَّ فِي الَْجس���َ ُد كُلُّھُ  ،ال َوإِنَّ ِحَمى �َّ لََح الَْجس���َ لََحْت ص���َ َوإِذَا  ،إذَا ص���َ
 ».  أَال َوِھَي الْقَلْبُ  ،فَسََدْت فَسََد الَْجسَُد كُلُّھُ 

 

نِّيِ  يبعن أ - ٣٩٢ ِ « :قَال -رض����ي هللا عنھ-ثَْعلَبَةَ اْلُخش����َ وَل �َّ ص����لى هللا علیھ -أَتَْیُت َرس����ُ

ْیٍد،  ،-وس����لم ِ، إنَّا بِأَْرِض قَْوٍم أَْھِل ِكتَاٍب، أَفَنَأُْكُل فِي آنِیَتِِھْم؟ َوفِي أَْرِض ص����َ وَل �َّ فَقُْلُت: یَا َرس����ُ
ي َوبَِكْلبِي الَِّذي لَْیَس بُِمعَلٍَّم، َوبَِكْلبِي اْلُمعَلَّمِ  یدُ بِقَْوس����ِ لُُح ِلي؟ قَاَل: فَمَ  ،أَص����ِ ا َما ذََكْرَت «ا یَص����ْ  -أَمَّ

َتابِ  - یَْعنِي َیِة أَْھِل اْلِك لُوَھا،  ،ِمْن آنِ َھا، َوإِْن لَْم تَِجُدوا َفاْغس������ِ َفِإْن َوَجْدتُْم َغْیَرَھا فَال َتأُْكلُوا فِی
ِ َعلَْیھِ  ،َوُكلُوا فِیَھا َم �َّ َك فَذََكْرَت اس���ْ ْدَت بِقَْوس���ِ ْدَت بَِكْلبَِك اْلُمعَلَِّم، فَذََكْرَت فَكُ  :َوَما ص���ِ ْل، َوَما ص���ِ

ِ َعلَْیھِ   ».فَأَْدَرْكَت ذََكاتَھُ فَُكلْ  ،فَُكْل، َوَما ِصْدَت بَِكْلبَِك َغْیِر اْلُمعَلَّمِ  :اْسَم �َّ
 

 الصید األطعمة

امِ عن  - ٣٩٣ الصید األطعمة ٦۰ ِ، إنِّي أُْرِسُل «: قال -رضي هللا عنھ-بن حاتم  َعِدّيِ بن الحارث، عن  َھمَّ قُْلُت: یَا َرُسوَل �َّ

ِ؟ فَقَاَل:  ، َوأَْذُكُر اْسَم �َّ ِ  ،أَْرَسْلَت َكْلبََك اْلُمعَلَّمَ إذَا «اْلِكالَب اْلُمعَلََّمةَ، فَیُْمِسْكَن َعلَيَّ ، فَُكْل َما علیھ َوذََكْرَت اْسَم �َّ
: فَإِنِّي أَْرِمي لھ قُْلتُ  »َوإِْن قَتَْلَن، َما لَْم یَْشَرْكَھا َكْلٌب لَْیَس ِمْنَھا«: َوإِْن قَتَْلَن؟ قَاَل: لھ قُْلتُ  »أَْمَسَك َعلَْیكَ 

ى النَّبِيُّ «: قال -رض�����ي هللا عنھ-عن أنس بن مالك  - ٣٩٧ حَّ  -ص�����لى هللا علیھ وس�����لم-ض�����َ

ى َوَكبَّرَ  ،بَِكْبَشْیِن أَْملََحْیِن أَقَْرنَْینِ   .َوَوَضَع ِرْجلَھُ َعلَى ِصفَاِحِھَما ،ذَبََحُھَما بِیَِدِه، َوَسمَّ
 

 حياألضا األطعمة



ْیدَ فَأُِصیُب؟ فَقَاَل:   ». فَال تَأُْكْلھُ  :َوإِْن أََصابَھُ بِعَْرِضھِ  ،فَُكْلھُ  :قَ رَ فَخَ  ،َراِض إذَا َرَمْیَت بِاْلِمعْ «بِاْلِمْعَراِض الصَّ
 

 ةبشركتاب األ  ةبشراأل ٦۱
ِ  -أَنَّ عَُمَر قَاَل « ،بعن عبد �َّ بن عمر  - ٨٣٩ وِل �َّ ا بَعْدُ، أَیَُّھا  : - -ص�����لى هللا علیھ وس�����لم-عَلَى ِمنْبَِر َرس�����ُ أَمَّ

ٍة: ِمنَ  ،تَْحِریُم الَْخْمرِ نََزَل  إنَّھُ فالنَّاُس،  ِعی َوِھَي ِمْن َخْمس���َ ِل، َوالِْحنَْطِة، َوالش���َّ َوالَْخْمُر: َما َخاَمَر  ِر.الِْعنَِب، َوالتَّْمِر، َوالْعَس���َ
ِ ، وثَ الْعَقْلَ  ، َوالْكَاللَةُ، َوأَبَْواٌب ي إلَیِْھ: الَْجدُّ َعْھداً نَنْتَھِ  نَّ َكاَن َعِھدَ إلَیْنَا فِیھَ  -صلى هللا علیھ وسلم-الٌث َوِددُْت أَنَّ َرُسوَل �َّ

بَا  أَبَْوابِ ِمنْ   .»الّرِ
 

ٍة فِي ُحلٍَّة َحْمَراَء «: قال -رض�����ي هللا عنھ- عن البراء بن عازب - ٤٠٣ َما َرأَْیُت ِمْن ِذي ِلمَّ

 ِ وِل �َّ َن ِمْن َرس����ُ ِرُب -ص����لى هللا علیھ وس����لم-أَْحس����َ عٌَر یَض����ْ َمْنِكبَْیِھ، بَِعیُد َما بَْیَن إلَى ، لَھُ ش����َ
 ».اْلَمْنِكبَْیِن، لَْیَس بِاْلقَِصیِر َوال بِالطَِّویلِ 

 

  للِّبَاساِ 

بَِسْبٍع، َونََھانَا  -صلى هللا علیھ وسلم-أََمْرنَا َرُسوُل �َّ «: قال -رضي هللا عنھ- عن البراء بن عازب - ٤٠٤  للِّبَاساِ  ٦۲

ْبعٍ  ِم زِ ئبِِعیَاَدِة اْلَمِریِض، َواتِّبَاعِ اْلِجنَا :أََمْرنَا ،َعْن س���َ ِمیِت اْلعَاِطِس، َوإِْبَراِر اْلقَس���َ مِ  أَوِ  -، َوتَش���ْ ِر  - اْلُمْقس���ِ َونَص���ْ
المِ اْلَمْظلُوِم، َوإَِجابَِة الدَّاِعي، َوإِ  اِء الس���َّ ْربٍ  -أَْو َعْن تََختٍُّم  -َونََھانَا َعْن َخَواتِمَ  ،ْفش���َ ِة،  بِالذََّھِب، َوَعْن ش���ُ بِاْلِفض���َّ

یبَاجِ  اْلَمیَاثِِر، َوَعنِ  َوَعنِ  ّيِ، َوَعْن لُْبِس اْلَحِریِر، َواِإلْستَْبَرِق، َوالّدِ  ».اْلقَّسِ
 

ِ  ،-رض��ي هللا عنھ-عن عبد �َّ بن أبي أوفَى  - ٤٠٧ وَل �َّ  - -هللا علیھ وس��لمص��لى -أَنَّ َرس��ُ

َقاَل:  -فِي بَْعِض أَیَّاِمِھ الَّتِي لَِقَي فِیَھا اْلَعدُوَّ  ْمُس َقاَم فِیِھْم، فَ أَیَُّھا یا «اْنتََظَر، َحتَّى إذَا َماَلِت الش������َّ
َ اْلعَافِیَةَ  أَلُوا �َّ ، َواس���ْ بُِروا، َواْعلَُموا أَنَّ اْلَجنَّةَ فَِإذَا لَِقیتُُموُھْم  ،النَّاُس، ال تَتََمنَّْوا ِلقَاَء اْلعَُدّوِ فَاص���ْ

یُوفِ  اللَُّھمَّ ُمْنِزَل اْلِكتَاِب، َوُمْجِرَي «: -ص�����لى هللا علیھ وس�����لم-ثُمَّ قَاَل النَّبِيُّ  ،»تَْحَت ِظالِل الس�����ُّ
 ». اْھِزْمُھْم، َواْنُصْرنَا َعلَْیِھمْ  ،السََّحاِب، َوَھاِزَم األَْحَزابِ 

 

  الِجھاد

ِربَاُط یَْوٍم فِي «: قال -صلى هللا علیھ وسلم-، أنَّ رسوَل �َّ -رضي هللا عنھ-عن َسْھل بن سعد الساِعِدّيِ  - ٤٠٨  الِجھاد ٦۳

 ِ ْنیَا َوَما َعلَْیَھا، َوَمْوِضُع َسْوِط أََحِدُكْم  َخْیٌر ِمنَ  ،َسبِیِل �َّ ْوَحةُ  َخْیٌر ِمنَ  :اْلَجنَّةِ  منالدُّ ْنیَا َوَما َعلَْیَھا، َوالرَّ الدُّ
 ِ ْنیَا َوَما  َخْیٌر ِمنَ  :اْلغَْدَوةُ  وِ أ ،یَُروُحَھا اْلعَْبُد فِي َسبِیِل �َّ  َھاعلیالدُّ

َن « ،-ع����ن����ھرض����������ي هللا -[ع����ن أن����س ب����ن م����ال����ك  - ٤١٩ ِن ب����ْ م����َ ح����ْ َد ال����رَّ ب����ْ  أَنَّ ع����َ

بَْیَر  كاَعْوٍف، َوالزُّ اِم، ش������َ َ ْبَن اْلعَوَّ ِ  ی��ا وِل �َّ َل إلَى َرس������ُ  فِي  -ص������لى هللا علی��ھ وس������لم-اْلقَم��ْ
َص لَُھَما فِي قَِمیِص اْلَحِریرِ  ،لَُھَما ةٍ ْزوَ غَ   .»َعلَْیِھَما َرأَْیتھ، فَ فََرخَّ

 

 الِجھاد
 

 

ُ عَلَى َرُسولِِھ «: قال -رضي هللا عنھ-عن عمر بن الخطاب  - ٤٢٠  الِجھاد ٦٤ ا أَفَاَء �َّ صلى هللا -كَانَْت أَْمَواُل بَنِي النَِّضیِر: ِممَّ

لُِموَن عَلَیِْھ بَِخیٍْل َوال ِركَابٍ  ،-علیھ وس��لم ا لَْم یُوِجْف الُْمس��ْ ِ  ،ِممَّ وِل �َّ َخالِص��اً، فَكَاَن  -ص��لى هللا علیھ وس��لم-َوكَانَْت لَِرس��ُ
 ِ ِ  ،یَعِْزُل نَفَقَةَ أَْھلِِھ سَنَةً، ثُمَّ یَْجعَُل َما بَقَِي فِي الْكَُراعِ َوالّسِالحِ  -علیھ وسلم صلى هللا-َرسُوُل �َّ  .»عُدَّةً فِي سَبِیِل �َّ

 

أَْصَحابِِھ أَْعتََق ُغالماً  أَنَّ َرُجالً ِمنْ  ،-صلى هللا علیھ وسلم-بَلََغ النَّبِيَّ « ،وفي لفظ - ٤٣٠

 ».إلَْیھِ  ھِ ثََمنِ بثُمَّ أَْرَسَل  .فَبَاَعھُ بِثََمانِِمائَِة ِدْرَھمٍ  ،لَْم یَُكْن لَھُ َماٌل َغْیُرهُ  ،[لَھُ] عْن ُدبُرٍ 
 

 بیع المدبَّر العتق
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